
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (1كتاب الطهارة ) - عمدة األحكام

 مررن لألعقرر   ويرر  ، ()توضرر  حترر  أحرر   إذا أحرر  م صرر   هللا يقبرر  ال  ،(ب لنيرر   األعمرر   إنمرر شرررح حرر )    
 إنر ء فري الكلر  شرر  إذا  ،(ال ائم الم ء في أح  م )بولن ال  ،(...م ء أنفه في فل)جع  أح  م توض  إذا  ،(الن ر

 .(...أح  م
 عب  الكريم الخض)ر  الش)خ 

 
 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين. ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.
 : -تعالى حمه هللار -قال المؤلف 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 هللا رحمه- عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسي أبو محمد الدين تقي الحافظ الشيخ قال

 :-تعالى
الحمد هلل الملك الجبار، الواحد القهار، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، رب السماوات واألرض وما 

 أما بعد: ، آله وصحبه األخيارو تار، المصطفى المخوصلى هللا على النبي بينهما العزيز الغفار، 
أبو عبد هللا محمد بن  :األحكام، مما اتفق عليه اإلمامانفإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث 

، فأجبته إلى سؤاله، رجاء المنفعة به، وأسأل هللا أن ينفعنا لم بن الحجاجإسماعيل بن إبراهيم البخاري، ومس
فإنه  للفوز لديه لوجهه الكريم، موجبا   أو حفظه، أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا  به، ومن كتبه، أو سمعه، 

 حسبنا ونعم الوكيل.
 ....كتاب الطهارة
 ي في ي في.

أم  جمع)ن، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أ ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله ،الحم  هلل ر  الع لم)ن
 بع  

يف المب رك علم السنة النبوية ق   ثر  وتنوع ، واختلف  أه اف ومق ص  فإن التص ن)ف في هذا العلم الشر 
، فهن ك الجوامع التي تجمع جميع أبوا  ال )ن األصلية التي تروى ف)ه  -رحم هللا الجميع رحمة واسعة-مؤلف)ه  

ألخب ر اومنه  المصنف   التي تجمع ب)ن  ،-عليه الص   والس م-األح  )  ب س ن)  مصنف)ه  إل  النبي 
ومنه  السنن التي تقتصر غ لبً  عل  أح  )  األح  م، لكنه  ب س ن)  مؤلف)ه   ،المرفوعة والموقوف   واآلث ر

  لسنن األربع وغ)ره ، وهن ك الموطئ  ، وهي قريبة ج ًا من السنن، وف)ه  آث ر، ومنه  أيضً  المع جم، وهي 
السنة التي عني  ن)  والمش)خ   والفه رس وغ)ره  من  ت  أيضً  نوع من أنواع الكت  األصلية التي تروى ب ألس



شق عل   ث)ر من ورأى أه  العلم أن  رك هذا العلم الذي ال س ح  له ق  ي   ،ثم لم  قصر  الهمم ،به  أئمة ق يم ً 
المتعلم)ن أخذه من الكت  األصلية ب ألس ن)  فصنفوا المختصرا ، وجر وه  من األس ن) ، ف  ن مم  ألفه أه  

ه  وأنفسه  لط ل  العلم هذا الكت   عالعلم  ت  أح  )  األح  م، المختصرا  المجر   عن األس ن) ، ومن أنف
الذي انتق ه مؤلفه من أح  )  الصحيح)ن، هذا الكت    ت  هللا له القبو  والرواج ب)ن ط   العلم منذ ت ليفه 

لقرن الث من أو الس بع فم   ون إال وتج  في ترجمة من رج   أه  القرون من افق  أن تج   ،إل  )ومن  هذا
طروقة عن  ترجمته أنه حفظ العم  ، والمرا  به  عم   األح  م هذه، إض فة إل  حفظه للقرآن والمتون المعتم   الم

ن   ن هن ك م  هو أجمع منه   لمحرر والبلوغفهذا من أنفع الكت  وأنفسه  مم      ،أه  العلم وأجمع  ،ت  وا 
ومؤلفه اإلم م أبو محم   ،وهذا من أنفسه  وأهمه  ،ق  للمج  ابن تيمية، المقصو  أن الكت   ث)ر منهم  المنت

المولو  سنة إح ى وأربع)ن وخمسم ئة، المتوف  سنة  ،الح فظ عب  الغني بن عب  الواح  بن سرور المق سي
 ستم ئة.

القرآن بع  أن يصلي الصبح )جلس حت  رف بعلمه وعن )ته ب لقرآن والح ) ، ف  ن )لقن الن س هذا اإلم م ع  
عل  هذا ال )وج  له نظ)ر في عصره  ،تنتشر الشمس )لقن الن س القرآن الكب ر والصغ ر، و  ن له صبر وجل 

وال ممن ج ء بع ه، ثم بع  ذلكم إذا انتشر  الشمس ج   الوضوء ف خذ يصلي إل  أن يقر  وق  النهي، ب لغوا 
 ل ق ئق، الر عة لي في هذا الوق  ث ثم ئة ر عة، عل     ح   لو حسبن ه  بفي ذلك حت  ق لوا  إنه   ن يص

م  هو ببع)   ،المجزئة يم ن أن تؤ ى ب قيقة فمن ارتف ع الشمس إل  الزوا  يم ن خمس س ع   ث ثم ئة  قيقة
ي في ال)وم أنه يصل -تع ل  رحمه هللا-)ني، لكن يستغر  الن س مث  هذه األع ا ، وق  أثر عن اإلم م أحم  

لكن ب)ن ارتف ع الشمس إل  الزوا  ف)ه  غرابة  ،بغريبةوالل)لة ث ثم ئة ر عة، يعني في ال)وم والل)لة م  هي 
ون القرآن   عن  ث)ر من أه  العلم أنهم يقرؤ ويسر  لهم العب   ، وعرفن ،ث ثم ئة ر عة، لكن أعطوا صبر وجل 

  ا  تحت ج إل  جه   في أو  األمر ثم تص)ر ب لنسبة لإلنس ن    )وم، )ختمون في )وم، والقرآن ميسر، والعب
 وهللا المستع ن. ،مث  النفس م  تشق عليه وال تكلفه شيء، لكن هذه بع  مرحلة المج ه  

ف ألص  موجو ، هو يستغ  هذا الوق  من ص   الصبح إل   ،ثب  عنه أو لم )ثب  الع  عل     ح   سواء 
 رحمه هللا-يصلي حت  يقر  وق  النهي، هذا معروف عنه   س القرآن، ثم بع  ذلكتلق)ن الن انتش ر الشمس في

 .-تع ل 
و  ن مع ذلكم ق ئمً  بشع)ر  األمر ب لمعروف والنهي عن المن ر خ)ر قي م، ب  يصفه بعضهم ب لتش )  في هذا 

للس ن مرتبة مع ع م يغ)ر ب) ه، وهذا هو المتع)ن مع اإلم  ن؛ ألن التغ))ر ب  -رحمه هللا-الب  ، ف  ن 
استط عة التغ))ر ب ل) ، لكن أه  العلم يشترطون في ذلك أن ال )ترت  عل  التغ))ر محظور االستط عة، ع م 

ال ف ألص  التغ))ر ب ل)  مت     من رأى من م من رًا فليغ)ره ب) ه(( ،أعظم منه، ال )ترت  عليه مفس   أعظم، وا 
 بع م االستط عة. يغ)ر ب للس ن؟ إذا لم يستطع، فهو مشروط

ويحس أنه في بعض المواضع يغ)ر ب) ه، وبعض المواضع ال  ،عل     ح      إنس ن )ونس من نفسه
يستطيع أن يغ)ر ب) ه ي تي إل  المرتبة الث نية وهي اللس ن، ثم بع  ذلكم المرتبة الث لثة إذا لم يستطع أن )نطق 

 وهللا المستع ن. ،ب لمة الحق والتغ))ر يغ)ر بقلبه



رج   الكت   (الكم   في أسم ء الرج     هذا اإلم م العظيم ألف  ت  ن فعة منه  هذا الكت   المب رك، ومنه 
الستة،  ت   عظيم مب رك، تهذ)  الكم   الذي ) ور الن س في فلكه حسنة من حسن   هذا الكت  ، تهذ)  

   الكت  الستة، و م عني أه  العلم الكم   للح فظ الحج ج المزي فرع عن هذا الكت   الذي هو الكم   لرج
وقربه أيضً  في تهذ)  التهذ)  وتقري  التهذ) ، وذهبه الح فظ الذهبي في  ،ابن حجر فهذبه !بتهذ)  الكم  

 له  ت ور في فلك هذا الكت  ، فهو  ت   مب رك، أ ى فيه  الخ صةوهن ك  ،واختصره في الك شف ،ذه) الت
بع  عمر ح ف  ب لعلم والعم   -رحمه هللا-ب لنسبة لط   الح )  وروا ه، توفي  اً هذا اإلم م العظيم واجبً   ب)ر 

 عم.رحمة واسعة، ن رحمه هللا-عل  رأس الستم ئة ، سنة ستم ئة
 كتاب الطهارة

إنما )) :يقول -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا  :قال ،-رضي هللا عنه-عن عمر بن الخطاب 
نما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته  ،بالنية)) :وايةوفي ر  ((األعمال بالنيات وا 

 .((إلى هللا ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
  -تع ل  رحمه هللا-يقو  المصنف 

ً ، وهو من المص  ر السي لة  م  يقو  أه  العلم التي ب ت   مص ر  ت  ي ت   ت بً ، و ت بًة و ت   "كتاب الطهارة"
، إنم  يح   ش)ئً  فش)ئ ً  ،ر  واح  تح   ش)ئً  فش)ئً ، يعني م  يح    فعة، يعني م  يم ن  ت   ي تي  فعة م

  والكت بة الجمع، تجتمع الكلم   والحروف ثم بع  ذلك الصفح   ثم ي تي الكت  ، وأص  الم    التي هي الكت  
 يق    تكت  بنو ف ن إذا اجتمعوا، وجم عة الخ)  يق   له    ت)بة، يقو  الحريري في مق م ته  م  

رررر  فرررري الكترررر       و رررررررررررر تب)ن ومررررررررررررر  خطرررررررررررر  أنررررررررررررر ملهم  حرفررررً  وال قرررررؤوا مرررر  خ 
 ج

يقص  بذلك الخرازين الذ)ن )جمعون صف ئح الجلو  ثم )خيطون بعضه  إل  بعض ب لخراز ، فهم )جمعون، و 
 .    الجمعف ألص  في الم

رررر  فرررري الكترررر       و رررررررررررر تب)ن ومررررررررررررر  خطرررررررررررر  أنررررررررررررر ملهم  حرفررررً  وال قرررررؤوا مرررر  خ 
 ج

 والمقصو  به هن  الم تو ، المص ر يقص  به اسم المفعو ، الم تو  الج مع لمس ئ  الطه ر .
وهلل -واإلس م  والنظ فة، والمقصو  به  النزاهة ،والتطه)ر مص ر طهر ،والطه ر  مص ر طهر يطهر طه ر 

ن ج ء في المق ب  مم  صح  )ن النظ فة، لكنه من  -م الح غ)ر مب لغة وال وسوسة،  )ن نظ فة ب العت ا ، وا 
يص  إل  يعني ع م المب لغة في الطه ر  بح)     البذاذ  من اإليم ن((أنه ق     -عليه الص   والس م-عنه 

هذا ب لنسبة  [( سور  البقر 341 ] َناُكم  ُأمَّة  َوَسط ا{}َوَكَذِلَك َجَعل  ح  وسوسة، ف لتوس  في األمور  له  هو الج   ، 
ت  عل)هم م   ألمة وس  ب)ن ال)هو  الذ)ن    لجم عة وس  ب)ن المذاه   له ، فلألمة، وب لنسبة أله  السنة وا

 ت  من اآلص ر واألغ   بح)  تقرض النج سة ب لمقراض، وال يطهره  الم ء، وب)ن النص رى الذ)ن )زاولون 
 -وهلل الحم -، ف ألمة وس  وب)ن من )ج معه  ،ب)ن من ال يض جع المرأ  التي تلبس  ب لحيض ،النج س   بعض

أسلم شخص أمري ي غس   يغس  الثي   من غ)ر  عو ، فق)  له في ذلك، ق    في هذه األبوا   له ، وق  
   المسلم)ن وثي   غ)رهم، السب  الذي  ع ني إل  أن أ خ  في اإلس م م  أج ه من فرق ب)ن واضح ب)ن ثي

المسلمون م مورون ب الستنج ء بقطع أثر النج سة وغ)رهم ال )ت )ن ب )ن، أو )ت )ن ب لنج س  ، مم ن، فهن ك 



فرق ب)ن م بس المسلم)ن وم بس غ)رهم، تش ه ون الكف ر يقف أم م م  )ري  أن يقضي ح جته ويلبس سراويله 
أو أق  األحوا  أن يستجمر ب ألحج ر،  ،يستنجي ب لم ء يقطع أثر النج سة وال   ن ش)ئً  ص ر، والمسلم ال ب  أن

والمقصو  ب لطه ر  رفع الح )  الذي هو الوصف الق ئم ب لب ن  ، )ن النظ فة -وهلل الحم -المقصو  أن  )نن  
 ،بسب  خروج م  )وج  هذه الطه ر  من ح   أكبر أو أصغر، ف لطه ر  ش ملة للح   األكبر واألصغر

 بم  يقوم مق مه من التيمم.ف ألصغر )رفع ب لوضوء أو ب لتيمم، واألكبر )رفع أيضً  ب لغس  أو 
ورفعوا من  ،ثم ب  ذلكم الح )  األو ، الح )  العظيم ح )  عمر بن الخط   في النية الذي عظمه أه  العلم

 ت بً  )جع  هذا الح )  في ش نه، حت  ق   بعضهم  إنه )نبغي أن ) خ  في جميع أبوا  ال )ن،    من ألف 
مق مة    ب  ؛ ألنه م  من ب   من أبوا  ال )ن إال ويحت ج إل  النية، فتر ه في بعض األبوا  ق  يغف  الق رئ 

عظيم حت  جعله بعضهم نصف ال )ن؛ ألن ال )ن مبني عل  عن استصح   هذه النية، وال شك أن الح )  
عز -مصحح لألعم   مشتم  عل  الشرط األو  وهو اإلخ ص هلل  األعم   الظ هر  أو الب طنة، وهذا الح ) 

وجعله    من عم  عمً  ليس عليه أمرن  فهو ر ((  -عليه الص   والس م-، والث ني المت بعة للنبي -وج 
بعضهم ثل  ال )ن؛ ألن ال )ن اعتق   ب لقل  وقو  ب للس ن، وعم  ب ألر  ن فهذا الثل ، وبعضهم جعله رابع 

 أح  )  ) ور عل)ه  اإلس م. أربعة
 عمرررررررررررررر   الرررررررررررررر )ن عنرررررررررررررر ن   لمرررررررررررررر    
 ج   اتررررررررررررررررررررررررق هللا وازهرررررررررررررررررررررررر  و ع مرررررررررررررررررررررررر 

 أربررررررررررررع مررررررررررررن قررررررررررررو  خ)ررررررررررررر البريررررررررررررة 
 لرررررررررررررررريس يعنيررررررررررررررررك واعملررررررررررررررررن بنيررررررررررررررررة

 

عمر بن إال من طريق  -عليه الص   والس م-وهذا الح )  رغم أهم)ته وح جة األمة إليه لم يصح عن النبي 
-، فعمر بن الخط   يقو   سمع  النبي منبرخط  به عل  ال -والس معليه الص   -الخط  ، مع أن النبي 
، وال يض)ر -رضي هللا عنه-عل  المنبر يقو ، ومع ذلكم لم يحفظ إال من طريق عمر  -عليه الص   والس م

 مع أنه خط  -رضي هللا عنه-ثب  الخبر بحجة ملزمة ف  )لزم أن تتع   طرقه أب ًا، وال )ثب  عن عمر م   ام 
عل  المنبر إال من طريق علقمة بن وق ص الل)ثي، وال )روى عن علقمة إال من طريق محم  بن إبراهيم التيمي، 

انتشر انتش ر  ب)ر حت   ي ، وعن يح)  بن سع)  األنص ر ي وال )روى عنه إال من طريق يح)  بن سع)  األنص ر 
م ئة شخص، مع أن الح فظ ابن حجر ق   أبو إسم ع)  الهروي أنه )رويه عن يح)  بن سع)  أكثر من سبع

 .يش ك في هذا الع  
مجمع عل   ،ب لقبو  ، وهو متلق ً غري  غرابة مطلقة في أص  سن ه ،ف لح )  فر  مطلق ،المقصو  أنه انتشر

- ، لكن ه  جعله قب  الترجمة أو بع ه ؟ ب   ب ء الوحي إل  رسو  هللاوبه افتتح اإلم م البخ ري  ت بهصحته، 
َك{ وقو  هللا تع ل   -عليه وسلمصل  هللا  َنا ِإَلي  َحي   إل  آخره، ق   اإلم م البخ ري  ...[( سور  النس ء361 ] }ِإنَّا َأو 

عن يح)  بن سع)  عن محم  بن إبراهيم عن علقمة بن وق ص ق    سمع   ح ثن  الحم) ي ق    ح ثن  سفي ن
و  ح )  في الصحيح حت  أن بعضهم نص عمر بن الخط   عل  المنبر يقو   سمع ، إل  آخره، فهو أ

عل  أنه قب  الترجمة، قب  قوله   ب   ب ء الوحي( لي ون الكت   أو الح )    لخطبة للكت  ، بمث بة الخطبة 
عليه -أن الكت   في وحي السنة، وق  أوحي إل  النبي  -تع ل  رحمه هللا-للكت  ، )ب)ن ف)ه  اإلم م البخ ري 



}َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيع ُبُدوا َّللاََّ  ،-عز وج -حي إل  غ)ره من األمر ب إلخ ص هلل  م  أو  -الص   والس م
ِلِصيَن{  . [( سور  الب)نة5 ] ُمخ 

عل     ح   هذا الح )  ح )  عظيم مفتتح به في  ث)ر من  ت  السنة عل  رأسه  أصح الكت  عل  
عز -وهو اإلخ ص هلل  ،وط تصحيح العب   اإلط ق صحيح البخ ري، مشتم  عل  الشرط األو  من شر 

ن ق   بعض أه  العلم  إنه ي تف  ب لشرط الث ني ،-وج  وال )لزم الشرط  ،وعرفن  أن الث ني هو المت بعة، وا 
تقل)  من ش ن  اذترط لصحة العب    المت بعة، ه  هاألو ، ن تفي ب لذ ر في الشرط الث ني، نقو   يش

-عز وج -من ش ن اإلخ ص، ب  العب  ا  ال تصح إال خ لصة لوجه هللا قل)  اإلخ ص؟ ال، ليس مرا هم الت
إذا لم ي ن ص حبه  ..،-عليه الص   والس م-لكن يقو  هؤالء  إن العم  إذا لم ي ن عل  ه ي النبي  ،

)ت بع ، العم  الذي فيه شو  شرك لم -عليه الص   والس م-لم ي ن مت بعً  فيه للنبي  -عز وج -مخلصً  هلل 
وينص  ،ف)رى أن المت بعة تكفي، لكن األول  أن )ذ ر اإلخ ص ،-عليه الص   والس م-فيه ع مله النبي 

لئ  يغف  عنه؛ ألن الس مع الذي يسمع أنه ال يشترط لصحة العب    إال المت بعة  ؛ويؤ   عليه ،وينبه عليه ،عليه
 إض فة إل  المت بعة.ق  يغف  عن اإلخ ص، ف  ب  من التنصيص عل  اإلخ ص 

 ."))إنما األعمال بالنيات((يقول:  -صلى هللا عليه وسلم- سمعت رسول هللا"
 م  في بعض  ال عم  إال بنية((  ، و  م  العم  إال ب لنية((، وق  ج ء  (إن   و (م  إنم   أ ا  حصر بمث بة 

بم  في ذلك أعم    ،تشم  جميع األعم  ، جنسيةهذه  (أ  و ((ا األعمالمإن))تف)  الحصر،  (إنم ر الرواي  ، ف
القلو ، وعم  اللس ن وهو القو ، وعم  الجوارح، جميع األعم  ، أعم   القلو ، وأعم   اللس ن التي هي 
األقوا ، وأعم   األب ان التي هي األفع  ،  له   اخلة في أنه  ال ب  أن تص ر عن إخ ص، استثن  أه  العلم 

ال تحت ج إل  نية، النية ال تحت ج إل  نية، لم ذا؟ لئ  )لزم عل  ذلك  القل عم   النية من هذه األعم   وهي
إيش؟ التسلس ، )لزم عليه التسلس ؛ ألنن  إذا اشترطن  للوضوء نية، ثم اشترطن  لهذه النية نية؛ ألنه  عم  قل ، 

هذا تسلس  في الم ضي  ،..لمستقب التسلس  في اب)نم   النية التي قبله  تحت ج إل  نية، وه ذا إل  م  ال نه ية،
هذه ممنوع؛ ألنه ال )نتهي إل  ح ، لكن التسلس  في المستقب  مث  الش ر أسبغ هللا عليك نعمة من النعم مثً ، 

نعم هذا الش ر نعمة يحت ج إل  ش ر، الش ر الث ني والث ل  إل  ش ر، الش ر أيضً  توفيقك لالنعمة تحت ج 
ذا تسلس ؟ أو نقو   إن التسلس  في المستقب  م  في م  يمنع منه، ال سيم  وأن   هتحت ج إل  ش ر، ه  نقو 

{أمر مطلو ،  -عز وج - ون اإلنس ن ال )زا  ش كرًا هلل  ُتم  أَلِزيَدنَُّكم  فهو ال )زا   [( سور  إبراهيم7 ] }َلِئن َشَكر 
ُكوُر{}في عب   ،  ُكوُر{} [( سور  سب 31 ] َوَقِليٌل مِ ن  ِعَباِدَي الشَّ ر ا َوَقِليٌل مِ ن  ِعَباِدَي الشَّ َمُلوا آَل َداُووَد ُشك   اع 

 .-ج  وع -ذاكرًا لربه  ،-عز وج -ف  )زا  اإلنس ن ش كرًا هلل  [( سور  سب 31 ]
، ال -عز وج -مم  )تقر  به إل  هللا  ،-عز وج -األعم   يعني إ)ج   األعم   هلل  ))إنما األعمال بالنيات((

لتروك ال تحت ج إل  ني  ، )نبغي إ)ج  ه ، ولذا يقولون  ا، والمقصو  ب ألعم  ، األعم   التي  لني  تصح إال ب
، أحتج  إل  س ا   )ن ةم  يحت ج إل  ني نج سة، ق لوا  هذا من ب   التروكيعني احتج  إل  إزالة  التروك

أم  لترت)  الثوا  يحت ج  ،  نية للتصحيح، إعط ء نفقة ال يحت ج إل  نية، ال يحت ج إل  نيةالتروك ال تحت ج إل
حتس ، لكن من نفقة واجبة عليه )ؤجر عليه إذا اي  امرأته  ون اإلنس ن يحتس  م  يضعه في ف إل  نية، يعني



ف لعب  ا  ال ب  له ، ال تصح إال بني  ، الع  ا  تصح من غ)ر النية،  ،نية ونه )ؤ ي له  م  عليه من غ)ر 
  ق لوا  إنم  األعم   صحيحة أو تصح متحول  هذه الع  ا  إل  عب  ا ، ولذا ح)ن  لنيةبلكنه  إن وج   

 .-عز وج -ب لني  ، المرا  ب ألعم   مم  )تقر  به إل  هللا 
يعني   ً في األص  القص ، تقو   نوي  الجهة الف نية، أو نوي  ف نجمع نية، والنية الني    ))بالنيات((

بعم  م  )رضيه مم   -عز وج -و  ب لني   هن  أو النية قص  التقر  إل  هللا ، والمقص ً قص ته، قص   ف ن
 .-عليه الص   والس م-طلبه عل  لس ن نبيه 

 .))بالنية(( :وفي رواية ))إنما األعمال بالنيات((
ذا قلن   ب  لني  ، ف لني   الجمع والمفر  ال )ختلف، لم ذا؟ ألن  أ ( جنسية، سواًء قلن   النية، يعني جنس النية، وا 

، نيةله مق رنة ب ألعم  ،    عم  بنية، من ب   مق بلة الجمع ب لجمع، تقتضي القسمة أفرا ، يعني    عم  
ذا قلن   إنم  األعم   ب لنية، ف  جنسية هذه تشم  جميع الني   المطلوبة لجميع األعم  .(  ر أوا 

ويتقر   ،-عز وج -، العم  الذي )بتغ  به وجه هللا هذه الجملة ت   عل  أن العم  ال يصح إال إذا اقترن بنية
 به إليه ال يصح إال ب لنية.
نم  لك  امرئ م  نوى((  إذن م  ف ئ   الجملة الث نية وم  قص  ،  ال م  نوي يعني ليس لك من عملك إ ؟  وا 
نم  لك  امرئ م  نوى(( ي تي إل  الص   ولذا اإلنس ن  ،ليس لك إال م  قص ته واستحضر  فيه هذه النية   وا 

ليس  هذه العب   ، لكن استمرار النية وي خ  ف)ه  بنية ص لحة خ لصة، هن  تصح ،-عز وج -مخلصً  هلل 
نم  لك  امرئ م  نوى((لإلنس ن من عمله إال م  عقله،  غف  وهو يصلي غف   يعني عزب  النية عن ب له،   وا 

نم  لك   ، ليس له من ص ته إال م  عق ، عن الص   يعني إنم  يحس  له من األجر عل   ((امرئ م  نوى  وا 
من الص   أن من الن س من )نصرف  لذا ج ء في الح )  الصحيحب    بق ر م  حضرته هذه النية، و هذه الع

وال  ،وليس له إال نصفه  ربعه  عشره ، بق ر م  عقله من هذه الص  ، فعل  اإلنس ن أن يحرص أش  الحرص
 ،عمله الص لح ونت ئجه)ذه  به إل  اآلف ق يم)نً  وشم اًل بح)  يحرمه من آث ر )ترك مج   للشيط ن أن 

ن الشيط ن يحرص أش  الحرص عل  صرف الن س عن ال )ن، ال )زا  فإواألجور المرتبة عل  هذا العم ؛ 
ال فوته الص    مع ب لمرء حت  يفوته الص  ، إن استط ع أن )جعله )ترك الص   ب لكلية ذلك المقصو ، وا 

فرغ من التثوي  ج ء ل)وسوس إليه ثم إذا  ،الجم عة، ثم إذا أقيم  الص   أ بر، ثو  ب لص   أ بر الشيط ن
عل   ت ر ونسيه، والسب  ليحرمه األجر الم )ذ ره م    ن غف  عنه ،اذ ر  ذا ،اذ ر  ذا ،الشيط ن، اذ ر  ذا

 هذه العب   .
نما لكل امرئ ما نوى  جملة حذفه  الهذه  لى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله((فمن كانت هجرته إ ،))وا 

  إنم  ، فق    -رحمة هللا عليه-اإلم م البخ ري من الموضع األو  من صحيحه، هذه الجملة حذفه  اإلم م 
نم  لك  امرئ م  نوى، فمن   ن  هجرته ل ني  يص)به  أو امرأ  )تزوجه  فهجرته إل  م   األعم   ب لني  ، وا 

، لم ذا؟ يعني ذ ره  في المواضع -رحمه هللا-، والحذف من البخ ري األول  حذف الجملة ،نعم إليه(( ه جر
، في الموضع األو  حذف هذه الجملة، صحيحه األخرى؛ ألن الح )  خرجه البخ ري في سبعة مواضع من

عز -تقر  به  إل  هللا لم ذا حذفه ؟ هو ذ ر الح )  لم ذا؟ ذ ر الح )  ل)ب)ن أن األعم   الشرعية التي )



فمن   ن  هجرته إل  هللا   ومنه  ت ل)ف م  )نفع المسلم)ن ال ب  له من نية ص لحة، وحذف هذه الجملة  -وج 
 وأن ت ليفه هذا الكت   هلل ورسوله. )ز ي عمله، -رحمه هللا-لئ  )توهم أنه  ((ورسوله

ال م  )جو أواًل  الحذف من الح ) ،  ز؟ )جوز عن  أه  العلم )جوز تختصر الح ) ، اختص ر الح )  )جوز وا 
بشرط  أن ال )توقف فهم المذ ور عل  المحذوف، ال )توقف فهم م  ذ ره من الح )  عل  م  حذفه، هذا مث  ، 

ذ ر الق ع   م  ذ ر مث  ، اقتصر عل  المث   الث ني فق ، ف لحذف في مث  هذا الموضع ج ئز، لكن  ،مث  
وأنه عم  هلل ورسوله، وأثب   ،أو ق  يشم منه  رائحة التز ية لعمله ،..  ت   عل حذف الجملة األول ؛ ألنه

إل  آخره، هذه التي ق  تجع   ...((أو امرأ  )تزوجه  ،ومن   ن  هجرته إل   ني  يص)به   الجملة الث نية، 
أن )جع  اإلنس ن اإلنس ن يحت ط لنفسه أش  الحيطة، ويتحسس هذه النية، ف لنية شرو ، والشيط ن حريص عل  

 .م  عمله، وال يستف)  من عمله ش)ئ ً  )خسر
ثوابً  وأجرًا، ولذا اتح   الشرط مع    فهجرته إل  هللا ورسوله(( وقص اً  نيةً    فمن   ن  هجرته إل  هللا ورسوله((

فس فع  الجزاء ممنوع، ال يصح في العربية أن تقو   من ق م ق م، إيش معن  من ق م ق م؟ يعني جوا  الشرط ن
لكن ال ب  من    من   ن  هجرته إل  هللا ورسوله فهجرته إل  هللا ورسوله((الشرط، وهن  ج ء في الح )  نفسه، 

  فهجرته إل  هللا  نية وقص اً    فمن   ن  هجرته إل  هللا ورسوله((تق )ر متعلق )ختلف به الشرط عن الجزاء، 
 ثوابً  وأجرًا. ورسوله((

 .الترك  هجر  في اللغةال ))فمن كانت هجرته((
وب لمعن  األخص    المه جر من هجر م  نه  هللا عنه((، -عز وج -وهي في الشرع  ترك م  نه  هللا عنه 

وهو المرا  من الح )   االنتق   وترك ب   الكفر إل  ب   اإلس م، وهذه هجر  واجبة، ال يعذر في البق ء في 
َعِفيَن ِفي }ِإنَّ الَِّذيب   الكفر إال الع جز،  َتض  ُفِسِهم  َقاُلوا  ِفيَم ُكنُتم  َقاُلوا  ُكنَّا ُمس  َن َتَوفَّاُهُم ال َمآلِئَكُة َظاِلِمي َأن 

ِض{  .[( سور  النس ء79 ] اأَلر 
 طالب:........

أم  المستضعف، ال، مستثن ، إال المستضعف)ن، ف لمستضعف مستثن ، الذي ال يستطيع وال ب لح)لة، وال 
َتُدوَن َسِبيال {}ب لح)لة،  َتِطيُعوَن ِحيَلة  َواَل َيه  ا ِإالَّ }هذا الذي ال يستطيع،  [ء( سور  النس 79 ] اَل َيس  س  اَل ُيَكلِ ُف َّللا ُ َنف 
َعَها{ ال ف ألص  أن بق ء المسلم ب)ن الكف ر محرم، والهجر  من ب   الكفر إل   ي ر  [ ( سور  البقر 696 ] ُوس  وا 

 اإلس م واجبة.
وهو محمو  عن  أه    ال هجر  بع  الفتح(( وج ء في الح )  الصحيح   من كانت هجرته إلى هللا ورسوله(())ف

، أو ال هجر  بع  الفتح فضله  فتح م ة؛ ألنه  ص ر   ار إس م أنه ال هجر  من م ة إل  الم )نة بع عل  العلم 
 .الفتحقب   فض  الهجر  

، الهجر  االنتق   من ب   الكفر إل  ب   اإلس م هذه واجبة، وال يعذر ف)ه  الهجر  واجبة وب قية إل  قي م الس عة
 إال المستضعف.
، -عز وج -األشرار ولو   نوا مسلم)ن إل   ي ر األخي ر مستحبة؛ ليع)نوه عل  ط عة هللا الهجر  من  ي ر 

َغَداِة َوال  } ُعوَن َربَُّهم ِبال  َسَك َمَع الَِّذيَن َيد  ِبر  َنف  {َواص  مع أنه أم  البق ء ب)ن أظهر األشرار  [ف( سور  الكه69 ] َعِشيِ 



ه ال يستطيع أن يق م له ش)ئً  مم  )نفعهم، ب  ق  )خش  عل  نفسه من الت ثر بهم، مث  هذا )رجح في حق
ف   )وشك أن ي ون خ)ر م   المسلم غنمً  )تبع به  شعج ء في الح )  الصحيح   االنتق  ، ولذا العزلة والخلطة

مث  هذا مطلو ، لكن ب لنسبة لمن؟ لمن خشي عل  نفسه أن  يفر ب )نه من الفتن(( ،الجب  ، ومواقع القطر
من نفسه أنه )ؤثر ف)هم، ف لذي )ت ثر وال )ؤثر مث  هذا )نتق  من هذا المجتمع إل   ي نس  )ت ثر ب ألشرار، ولم 

أشرار، )خفف من  واولو   ن ،مخ لطتهم أفض ف مجتمع أفض  منه، والذي ب ستط عته وبمق وره أن )نفع الن س
 ، مث  هذا )بق  الخلطة في حقه أرجح.ممنه وال خوف عليه) فعهم إل  عم  الخ)ر،  ،شرهم

))فهجرته إلى ما هاجر  انتق له من بل  إل  بل  من أج  ال ني  أو من أج  امرأ  )تزوجه  ))ومن كانت هجرته((
من   هذا سي ق م ح، لكن  فهجرته إل  هللا ورسوله(( ته إل  هللا ورسوله فمن   ن  هجر    األو السي ق  إليه((

لكن ه  سي ق إيش؟ ذم، سي ق ذم،    ن  هجرته إل   ني  يص)به  أو امرأ  )تزوجه  فهجرته إل  م  ه جر إليه((
ه  فلم )ج  )ذم؟ ه  )ذم من بح  عن امرأ  في بل ه )تزوج ؟)ذم من انتق  من بل  إل  بل  طلبً  للعيش والرزق 

ال م  )ذم؟ م  )ذم، ب  ق  )ؤجر، إذا بح  عن امرأ  ص لحة تع)نه عل  أمور  )نه  انتق  إل  بل  آخر؟ )ذم وا 
الهجر  من وانتق  إل  بل  آخر بحثً  عن هذه المرأ  الص لحة )ؤجر عل  ذلك، ف )ف ج ء  ،و ني ه لم )ج  في بل ه

 ؟نعمومن أج  المرأ  وسيق  مس ق الذم؟  أج  ال ني 
 ...طالب:....

وهو في الحقيقة مه جر من أج  ال ني ، أو  أنه ه جر إل  هللا ورسوله ؟ نعم إذا أظهر للن سمه جر أم قيس
، من خي ر الخي روأهله من  ،ويق  فيه الشر ،ه جر من أج  امرأ  ج ز في مث  هذا البل  الذي ي ثر فيه الخ)ر

ي  أخي الري ض بل  العلم،     ؟وين رح  الري ض ؟ ، وين ي  أخيالن س، ثم فج   )نتق  إل  الري ض أو إل  ج 
أبي أطل  العلم، وهو ال، في قرار  نفسه أن الفرض التج رية  ،العلم ء هن ك، ه)ئة  ب ر العلم ء  لهم هن ك

هن ك، وهو يظهر للن س أنه س فر من أج  طل  العلم، يظهر للن س أنه ه جر من أج  القر  من أه  العلم 
ن الفرص التج رية هن ك أكثر، نعم، أو يض  الن س أنه ه جر الفض  وأه  الخ)ر، وهو في قرار  نفسه أ وأه 

إل  م ة من أج  مض عفة األعم  ، وه فه شيء آخر، ه ف  ن)وي محض، هذا إذا أظهر خ ف م  )بطن 
 هذا البل   لهم أخي ر هن ك )ذم، ومثله لو بح  عن امرأ  هن  م  وج ، ثم انتق  إل  بل  آخر، نعم، ق    ال وهللا

ذا ه جر من أج  المرأ ، م  عن امرأ ، ه قص ه بح وهو م  بقص ه هذا،  ،ليعونن  عل  ط عة هللا ن هموننتق  ع
ل  أذان إذا ه جر من أج  المرأ  إال إذا أظهر للن س خ ف م  أبطن، يعني لو تصور شخص إذا بقي ع )ذم

قب  أذان المغر  بنصف س عة )جي يش)  القهو  والتمر والم ء  ثن)نالمغر  س عة أو نصف س عة    )وم ا
ويروح للمسج  ويفك السم ط ويجلس، ومن  خ  مع الب   اتفض  ي  أبو ف ن، والب   الث ني اتفض  ي  أبو 

م  ي ك ، م  ص م هو، وينتظر م  ي ك  حت  )ؤذن، شخص م  ص م، األك  في  ف ن، والث ل  وه ذا، وينتظر
م  فيه شيء، مب ح، مب ح األك  في المسج ،  ونه )نتظر إل  أن )ؤذن أيضً  من اللي ي مره أن ي ك   المسج 

إني ص ئم، وهو م  ص م، م    في هذه اللحظة أو يق م أو )ؤخر م  يمنع، لكن  ونه يظهر للن س ولو لم يق 
ض  ي  أبو ف ن، وينتظر إل  أن واتف ،يحت ج، لكن إذا   ن  هذه ع  ته وق ع ته يف  السم ط وتع   ي  ف ن

ال األك  في المسج  م  فيه شيء، من هن   )ؤذن بسم هللا الرحمن الرحيم وي ك ، هذا يظهر للن س أنه ص ئم، وا 



)ذم، فإذا أظهر للن س سواًء   ن ب  مه أو بفعله وع  ته المطر   هذا )ذم، ف  يقو  ق ئ   إن الهجر  من أج  
ج  فرصة عم  م  ت ،م  ف)ه  شيء، أظهر للن س أنك س فر  من أج  أن تج  وظيفة نعمال ني  م  ف)ه  شيء، 
 ؟، نعمهذا مك عل في شيء، م  أح  )ذ

 .....طالب:....
 الهجر  من ب   الكفر واجبة. ،واجبة، واجبة
 ....طالب:....

  )ف؟
  ....طالب:...

ص  أنه  واجبة، لكن  ونه ال يستطيع أن )نتق  ، وهذا األ..عل     ح   الهجر  من ب   الكفر إل  ب   اإلس م
يعني  ونه مستضعف، هذا  مور ال تم ن اإلنس ن من أن )ه جرهن ك ح و ، وهن ك جوازا ، وهن ك يعني أ

 .ألنه مستضعف بهذه الهجر  أيضً  هذا ع ئق عل  الهجر  ال ي م؛ )ترت  عليه،  ونه )تضرر
 ..،) خ  في جميع أبوا  ال )ن، لو أر ن  وه ،ه من علوم ومب ح الح )  لو استرسلن  في بي ن م  )نطوي علي

لح )  هذا، الح )  هذا ..، يعني م  تكفي  ور  ابحثن  النية في الطه ر ، النية في الص  ، النية في الز   ، النية
  ور .ه ال ي في

، من النية إجم عً ، الطه ر  ب لم ءلكن ن خذ منه من سبة هذا الح )  لكت   الطه ر  أن الطه ر  ب لم ء ال ب  ف)ه  
 ال تصح إال بنية اتف قً .الوضوء والغس  

 عن  أبي حنيفة ال يحت ج إل  نية؛ال ب  ف)ه  من النية عن  األئمة األربعة، طه ر  التيمم، الوضوء  طه ر  التيمم
  راف ، فتقوى ب لنية، ولذا ألنه من ب   الوس ئ ، وفرق ب)ن الوضوء والتيمم؛ ألن التيمم طه ر  ضعيفة تحت ج إل

األص  أن التيمم مث  الوضوء، الب   له  اطر  قوله، اضطر  قوله،في هذا الب   م   -رحمه هللا-أبو حنيفة 
الفرع؟ ق لوا  ألن يشترطه  للتيمم الذي هو  ذاح م المب  ، م   ام ال يشترط النية للوضوء الذي هو األص ، لم 

والتعب  ف)ه  أيضً  ظ هر، التعب  ب لتيمم ظ هر، يعني ه  م  )رف ه  ويعض ه ،   ج إل التيمم طه ر  ضعيفة تحت
 تظهر الطه ر  ب لتيمم؟ حسيً  تظهر؟ التيمم؟

 ....طالب:...
نه   إليس  حسية، ب)نم  الوضوء حسي، )زي  م  عل  الب ن من أوس خ، ب)نم  التيمم، قلن   إنه )زي ، م  قلن 

هو يحت ج إل  نية، ب)نم  الوضوء وس)لة معقولة المعن  ال تحت ج إل  نية، )نقص، لكن التعب  فيه ظ هر ف
 هذا الح )  في  ت   الطه ر  ر ًا عل  الحنفية، نعم. وجم ه)ر أه  العلم عل  أن النية ال ب  منه ، ولذا ) خلون 

قبل هللا صالة ال ي)) :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا تعالى عنه-عن أبي هريرة و 
 .((أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

ال يقبل هللا )): ق   -عليه الص   والس م-أن النبي  -رضي هللا عنه-هذا الح )  الث ني ح )  أبي هرير  
 وص ويرا  به نفي الصحة واإلجزاء،ج ء نفي القبو  في النص   ال يقب  هللا(( ،((أحدث حتى يتوضأمن صالة 
 ني ال تصح ص   أح  م إذا أح   حت  )توض .يع   ال يقب ((هن  



  ال يقب  هللا ص   من أح   حت  ، هن    وج ء نفي القبو  ويرا  به نفي الثوا  المرت  عل  العب    مع صحته
}ِإنََّما َيَتَقبَُّل َّللا ُ ِمَن تصح الص   من  ون وضوء؟ ال تصح، إذن هن  المرا  بنفي القبو  نفي الصحة،  )توض ((

ُمتَِّقيَن{ا ُمتَِّقيَن{ الفس ق إذا قلن   [( سور  الم ئ  69 ] ل  مفهومه أن الفس ق  [( سور  الم ئ  69 ] }ِإنََّما َيَتَقبَُّل َّللا ُ ِمَن ال 
بمعن  أن  ال )تقب  منهم، فه  المقصو  به نفي صحة عب  اتهم، أو نفي الثوا  المرت  عل  هذه العب  ا ؟

ُمتَِّقيَن{  الص   صل  نقو   أع الف سق إذا المقصو  به نفي الثوا   [( سور  الم ئ  69 ] }ِإنََّما َيَتَقبَُّل َّللا ُ ِمَن ال 
المرت  عل  هذه العب   ، وليس المرا  به نفي الصحة، ص تهم صحيحة مجزئة، مسقطة للطل  لكن الثوا  

 تزم به .ويل ،يسلك مسلك التقوى المرت  عل  هذه العب    ال )ترت  عل)ه  حت  
يعني المرأ   ب)ر  بلغ  سن المحيض و لف  تصح ص ته  ح سر     ال يقب  هللا ص   ح ئض إال بخم ر((

 الرأس؟ ال تصح، إذن هذا نفي صحة.
ال نفي صحة؟ نفي ثوا ،  ال يقب  هللا ص   عب  آبق((      ال يقب  هللا ص   من في جوفه خمر((نفي ثوا  وا 

هذا نفي ثوا ، الص   صحيحة، ق  يقو  ق ئ    ((أربع)ن )وم ً  فً  لم يقب  هللا منه ص    من أت    هنً  أو عرا
 )ف نقو   هذا نفي صحة وذاك نفي ثوا ؟ لم ذا؟  ال يقب  هللا((   )ف نفرق ب)ن هذه النصوص؟ النص واح ، 

 نعم؟ ؟بو  نفي الثوا ومت  نقو   إن المرا  بنفي الق ؟مت  نقو   إن المرا  بنفي القبو  هن  نفي الصحة
 .. ....طالب:..
 السي ق؟

 .....طالب:...
  ال يقب  هللا ص   عب  وب)ن قوله     ال يقب  هللا ص   أح  م إذا أح   حت  )توض ((قوله  ويش الفرق ب)ن 

أمر خ رج عن العب    يم ن أن يح   عليه نفي القبو  ص ر نفي ثوا ،  ((؟ نعم؟ يعني إذا وج  في النصآبق
 نفي للصحة.الإذا لم ي ن في النص أمر خ رج عن العب    يم ن أن يح   عليه نفي القبو  ص ر 

ال ه ر  المشترطة في صحة الص   هن اآلن الط ن تي إل  هن   م  له  ع قة ب لص  ؟ هي له  ع قة ب لص   وا 
أو و  هن  نفي صحة، إذا ع   العب    ال تصح إال به ، فنفي القبل  الشرط إذن لص  ، والنهي ع   إشرط ل

والعب    ال ع قة له  بهذا اللفظ  ،أم ن إح لة نفي القبو  إل  أمر خ رج )تضمنه النص أحلن  ع م القبو  عليه
ال الخ رج، ويش معن  هذا؟ ال  يقب  هللا ص   عب  آبق، اإلب ق هذا، هرو  العب  من س) ه له ع قة ب لص   وا 

 ه م تملة الشروط واألر  ن.هذا م  له أثر عل  الص   في صحته ، ص تم  له ع قة؟ إذن اإلب ق 
الخم ر المطلو  للص   ه  يم ن أن نقو   إن الخم ر مذموم لذاته؟ يعني ترك الخم ر لذاته مذموم؟ ليس 

   ال يقب  هللا ص   من في جوفه خمر((مذموم، هرو  العب  من س) ه مذموم، شر  الخمر،  ؟بمذموم، اإلب ق
إذن نح)  ع م القبو  عل  هذا السب ، وهذا السب  ال ع قة له ب لعب   ، العب    م تملة الشروط واألر  ن، لكن 

رجعن  نفي القبو  إل  العب    نفسه  أو    عليه نفي القبو   ن الخبر ال )تضمن ش)ئً  خ رجً  يم ن أن يح  اإذ
م وع م ترت  ن شرطه  صح  العب    يعني مع اإلث)خرج عنه  وعهيً  نإل  شرطه ، فإذا تضمن  العب    

ي إل  ذا  العب    أو إل  شرطه  بطل ، يعني ه  هن ك فرق ب)ن أن يصلي شخص وعليه الثوا ، إذا ع   النه
إذا ستر العور  بثو  حرير هذا الثو  مطلو  ستر العور  شرط،  ؟عليه ثو  حرير يستر به عورته ؟ستر  حرير



شيء محرم؟ ع   النهي إل  الشرط، الشرط مطلو  للعب   ، هذا الشرط  )ف )تقر  ف )ف )تقر  ب للص  
في هذه العب   ، وهذا الشرط محرم، في ألنه )توافر  حرم؟ الحرير حرام عل  الذ ور، وهذا الشرط مطلو بشيء م

؛ ألن تن قض حرم في الوق  نفسه، واج  أن يستر وهو محرم، إذن هذاالثو  واج  وم ،الوق  نفسه الشرط هذا
لكنه محرم عليه أن )لبس هذه الستر ، مطلو  أن يستتر ومحرم  إنس ن مطلو  أن يستر عورته،الجهة متح  ، 

عليه أن يستتر بهذه الستر ، إذن ع   النهي إل  الشرط ف لعب    ب طلة، لكن لو صل  وعل  رأسه عم مة حرير، 
  صحيحة، ف لص  لنهي إل  أمر خ رج عن الص     اه  هو مطلو  أن يستر رأسه؟ ليس مطلوبً ، إذن ع

 نقو   ص ته ب طلة؟ ال، هذا أمر خ رج الحرير، شخص صل  وب) ه خ تم ذه  عم مةويبق  أنه آثم في لبسه 
 ع بشيء وينه  عنه في الوق  نفسه،عن الص  ، ال ع قة له ب لص  ، ف لجهة منف ة ال يم ن أن ي مر الشر 

 عن غ)ره ال ب س إذا انف   الجهة. الشرع ي مر بشيء وينه 
ال يقب   المرا  به هن  نفي الصحة؛ ألن هذا الذي نفي القبو     ال يقب  هللا ص   أح  م إذا أح  ((فقوله  

ص   مفر ، وهو مض ف، والمفر  إذا أض)ف أف   العموم، المفر   ((ص   أح  م  عليه مطلو  للص   نفسه ، 
أي شيء يم ن أن يسم  ص   ال يصح إال بطه ر ، أي شيء ) خ   معن  هذا؟ المض ف يف)  العموم، إيش

في اسم الص   ال يصح إال بطه ر ، الصلوا  الخمس ص   ال تصح إال بطه ر ، الروات  صلوا  وال تصح إال 
مفر   ه ر ؛ ألن لفظ ص  ،  له  صلوا ، إذن ال تصح إال بطالجمعة، الجن ز  ،بطه ر ، ص   الع) ، الكسوف
 مض ف فيعم جميع الصلوا .

ال ليس بص  ؟ عل  خ ف، من يقو  ص   يقو   ال ب  من طهور،   السجو ، سجو  الت و  والش ر ص   وا 
وطه ر  و   هذا، وهذا هو المعروف عن جمهور العلم ء  ،واستقب   ،ويشترط له جميع م  يشترط للص  ، الستر 

له  م  يطل  للص  ، وذ ر البخ ري وغ)ره عن ابن عمر أنه   ن يسج  أن سجو  الت و  والش ر ص   يطل  
عل  غ)ر طه ر , اعتب رًا منه أن هذه ليس  بص  ، المقصو  ب لص   م  يشتم  عل  األر  ن، هذا ر ن واح  

، لو صلينعم؟ ر ن واح  م  ي ؟نقو  له  يصلي لو وقف واح  ق ئم واح ، ر نمن أر  ن الص  ، سجو  فق ، 
؟ ليس  بص  ، والسجو  وح ه  غ)ره من األر  ن ال يسم  ص  ، ر وع ب ون قي م وال سجو  ص   هذهر ع 

إذن ال يحت ج إل  طه ر  عل  هذا القو ، مع أن الجمهور يشترطون له الطه ر ، وأنه ال يسج  إال عل  طه ر ؛ 
 ألنه نوع خ ص ال يستعم  إال في الص  .

 ((.حتى يتوضأ)) إذا أح   إل  غ ية ((م إذا أحدثال يقبل هللا صالة أحدك))
ق    فس ء أو ضراط، هذا الح  ، وهذا عل  سب)  التمث)  سئ  أبو هرير  م  الح   ي  أب  هرير ؟  ))إذا أحدث((

ال األح ا   ث)ر ، ولعله أج   الس ئ ؛ ألن الظ هر من الح )  أنه إذا أح   وهو يصلي،  ص   أح  م إذا   وا 
ن   ن لفظه لفظ العمومعني ف)ي ((أح   ، إذا أح   ف)ه ، والذي يح   للمصلي وهو يصلي ويش اللي ه ، وا 

ال إيش يح  ؟ م  يح   إال من هذا النوع الريح وهو يصلي، لكن ييح  ؟ ويش يح  ؟  ال غ ئ  وا  ح   بو  وا 
ال جميع النواقض التي تبط  الطه ر  ال يقب  هللا  .  إال إذا رفع هذا الح   الص هذا عل  سب)  التمث) ، وا 

تمث)  أبي هرير  ب لفس ء والضراط ب لريح )   عل  أن الح   هو نفس الخ رج هو نفس الخ رج، ف لح   هو م  
)خرج من اإلنس ن، هذا م  يقتضيه تمث)  أبي هرير ، منهم من يقو   إن المرا  ب لح   هو اإلخراج، إيش معن  



 عل  تصلي الم ئ ة   إنهو الح  ، ولذا ج ء في الح )  الصحيح   اإلخراج؟ إخراج م  ذ ر من النواقض
إيش معن  يح  ؟ )خرج، )خرج م  )وج  النقض، ف لح   اإلخراج،  ((يح   لم م  مص ه في  ام م  أح  م

جمع من أه  العلم يقولون  الح   هو الوصف، الوصف الق ئم ب لب ن، بسب  م  )خرج من اإلنس ن، فليس هو 
نم  هو م  اتصف به الب ن، من أثر إخراج هذا الخ رج ن فسه، ليس هو الح  ، وليس هو عملية اإلخراج، وا 

و )رفع اإلخراج؟ ه ؟نعم ؟)رفع اإلخراجالح  ؟  عرف  الوضوء )رفع الح  ، إيش معن  )الخ رج، يعني إذا قلن 
ال ح  ، ظ هر الهذا  ،لب نالذي اتصف ب  ،م  )رفع الخ رج، لكن )رفع إيش؟ )رفع الوصف ال، )رفع الخ رج؟ وا 

ال ال؟  ط) . م  هو بظ هر؟ ظ هر وا 
اإلخراج   م راط" يعني الريح، الريح ح  ، عن ن    م أبو هرير ، م  الح   ي  أب  هرير ؟ ق    "فس ء أو ض

 لم م  مص ه في  ام م  أح  م عل  تصلي الم ئ ة   إنأبي هرير  )   عل  أن الح   نفس الخ رج، ح )   
، ه هذا هو اللي ب)  اإلنس ن، هذا هو الح  ؛ ألنالخ رج )   عل  أن الح   هو إيش؟ اإلخراج، إخراج(( يح  

ومنهم من يقو   إن المرا  ب لح   هو الوصف، هو الوصف الذي تلبس به اإلنس ن بسب  هذا الخ رج، وهو 
نعم؟ هو رفع لإلخراج؟ ال، هو  ؟خ رجالذي يم ن رفعه، هو الذي يم ن رفعه، يعني اآلن رفع الح   هو رفع لل

خراج رفع للوصف الذي اتصف ب ال م  هو بظ هر؟ لكن إذا تصور المجموع عن ن  خ رج وا  ه الب ن، ظ هر وا 
ووصف، اتصف به الب ن بع  هذه العملية، نعم انتق  من  ونه ط هر إل   ونه مح  ، فهو مح   أح   

العملية   ملة وضح لن   ،و إيش؟ الوصف، تصورن  المجموعأخرج ح ثً  وهو الخ رج ف تصف ب لح   الذي ه
فإذا توض  قب  هللا    حت  )توض ((إل  غ ية، إل  مت ؟  ص   أح  م إذا أح  ((ال يقب  هللا     األمر، نعم

بة لواج  الم ء، أم  الذي لم )ج  الم ء ص ته، ب  قب  صلواته إذا توض ، ف لغ ية إل  أن )توض ، هذا ب لنس
ال يقب  هللا ص   أح  م إذا أح   حت    قة أو ح مً  ب ن ال يستطيع استعم   الم ء يع   منه إل  الب  ، حقي

، األو     عل  أن النية شرط لصحة الوضوء، والث ني    عل  أن الوضوء ..   الح )  عل  أن )توض ((
 .شرط لصحة الص  

خ ص توض     حت  )توض ((لك  ص  ، الغ ية هذه ت   عل  أنه ال )لزم الوضوء    حت  )توض ((الغ ية 
ورفع الح   ويش بقي؟    عل  أن ص ته صحيحة، مفهومه أن ص   من رفع الح   صحيحة، وال )لزم منه 

ِسُلوا {  -ج  وع -أن )توض  لك  ص  ، مع أن مفهوم قوله  الِة فاغ  ُتم  ِإَلى الصَّ    م   [( سور  الم ئ  6 ] }ِإَذا ُقم 
)وم الفتح  -عليه الص   والس م-ثم بع  ذلكم صل  النبي  ،م إل  الص   ف غسلوا، و  ن هذا في أو  األمرقمت

 يشم  الصلوا  والص   الواح  ، نعم.الصلوا  الخمس بوضوء واح ، وعموم هذا الح )  
صلى هللا -ل هللا ، قالوا: قال رسو-مرضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة و 

 .((ويل لألعقاب من النار)) :-عليه وسلم
    ح ) ل الح )  الث

صلى هللا -قالوا: قال رسول هللا  -رضي هللا عن الجميع- عبد هللا بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة
 .((ويل لألعقاب من النار)) :-عليه وسلم



يعني ض ق عل)هم، فوج هم  ،الص  ، أرهقهم وق  الص  وق  أ ر هم وق   -عليه الص   والس م-ج ء النبي 
 -عليه الص   والس م-فرفع صوته  ،)توضئون وضوءًا خفيفً ، ق  ال )تم نون من إسب غ الوضوء لض)ق الوق 

ت ك) ًا عل  أهمية إيص   الم ء إل  جميع األعض ء المفروضة، فإذا حرص    وي  لألعق   من الن ر((بقوله  
غس  بعض العضو  ون بعض، ب  ال ب  من  العق  فهو عل  غ)ره أحرص، وأنه ال )جزئ  اإلنس ن عل 

العضو، وفي هذا ر  عل  من يقو  بجواز مسح الرجل)ن؛ ألنه إذا توع  عل  ترك غس  العق ،  استيع   جميع
ُجَلُكم  ِإَلى ال َكع َبيِن{وج ء في آية الوضوء  ؟ف )ف )تصور المسح العظم ن   والكعب ن هم [ئ  ( سور  الم 6 ] }َوَأر 

ارتفع حت  يغطي الكعب)ن، ومن وم   ذلك ظهر الق م وبطن الق م والعق الن تئ ن في ج نبي الق م، ف) خ  في 
العظم ن الن تئ ن عل  ظهر الق م عن  معق  الشراك ال  ل)  له، ب  ح )  الب   )ر ه، ب    ن الكعب)ن هم  إيقو 

 الواح . ئ ن في ج نبي الق مالعظم ن الن تالمرا  ب لكعب)ن 
في جهنم، هذا وع)  ش )  لمن تس ه  في أمر  وي    لمة عذا ، بعضهم يقو   وا    ))ويل لألعقاب من النار((

ال طرف الرج ، ويمسح شيء ويغس   الوضوء، وبعض الن س تج ه ال )لقي ب اًل لوضوئه، فيغس  طرف ال)  وا 
ذا لم يصح  ،ه  ت)ن، فإذا فرطن  في الشرط لم يصح المشروطشيء، الوضوء شرط ألعظم العب  ا  بع  الش وا 
وضوءًا ال )نفعه، ترك عضو مثً   -عز وج -غ)ر م  أمره هللا المشروط األمر عظيم، يعني من توض  عل  

ذا بط   الوضوء، بط  الشرط بط  المشروط، يعني إذا وضوءه ب ط ، ترك جزء من عضو وضوءه ب ط ، وا 
نس   هللا الع فية؛ ألنه مستهزئ، ف لطه ر  ش نه  عظيم، عل  طه ر  عن  أبي حنيفة ي فر،    ن الذي يصلي بغ)ر

عن  به ، ويسبغ الوضوء، لكن إذا توض  وغس     عضو ولو مر  واح   مسبغً  الوضوء عمم جميع المسلم أن ي  
عليه الص   -ف لنبي  رت)نض  مر  مر ، إن توض  مرت)ن متو  -عليه الص   والس م-العضو ب لم ء  ف ، النبي 

ثب  عنه أنه توض  مرت)ن مرت)ن، وثب  عنه أيضً  أنه توض  ث ثً  ث ثً ، المقصو  أنه ال )زي  عل   -والس م
ش)ئً  من الث   وال )نقص عن الواح  ، وال ب  من تعميم العضو ب لم ء، ولذا ج ء هذا الوع)  الش )  لمن ترك 

 .هذا الشرط مصحح ألعظم العب  ا  عن  به؛ ألنأن )هتم لذلك وي  ق مه  ون غس ، فعل  اإلنس ن 
فليجعل في  إذا توضأ أحدكم))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة و 

ذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في  أنفه ماء ثم لينتـثر، ومن استجمر فليوتر، وا 
وفي  ((فليستنشق بمنخريه من الماء))وفي لفظ لمسلم:  ((؟، فإن أحدكم ال يدري أين باتت يدهثالثا   اإلناء
 .((من توضأ فليستنشق)) :لفظ

 -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة "  -تع ل  رحمه هللا-يقو  المؤلف 
، ي، توض  فع  م ضينواع؟ من أي األفع   الث ثة؟ م ضتوض  فع  من أي األ "((إذا توضأ أحدكم))قال: 

والفع  الم ضي يطلق ويرا  به الفراغ، هذا األص ،  م  أنه يطلق ويرا  به اإلرا  ، إرا   الفع ، يطلق ويرا  به 
ال   الشروع في الفع ، يطلق الفع  الم ضي األص  فيه الفراغ من الشيء، يعني مت  تقو  ق م زي  وهو ج لس وا 

إذا  بر    إذا  بر ف بروا((ا انتص  ق ئمً ؟ إذا انتص  ق ئمً  قل   ق م زي ، يطلق ويرا  به الفراغ من الفع ، إذ
 يعني فرغ من التكب)ر  بروا.



الِة{يطلق الفع  الم ضي ويرا  به إرا   الفع ،  ُتم  ِإَلى الصَّ إيش معن  قمتم إل  الص  ؟  [( سور  الم ئ  6 ] }ِإَذا ُقم 
َتِعذ  ِباّلل ِ{القي م، أر تم  إذا قرأ  القرآن يعني أر   القراء ، فيطلق الفع   [( سور  النح 79 ] }َفِإَذا َقَرأ َت ال ُقر آَن َفاس 

ه  معن ه أنه إذا أرا  أن )ر ع نر ع؟ ال،  ((إذا ر ع ف ر عوا  ويرا  به اإلرا  ، يطلق ويرا  به الشروع في الفع ، 
الر وع نر ع؟ ال، إذا شرع في الر وع نر ع، ف لفع  الم ضي يطلق ويرا  به تم مه،  ه  معن ه أنه إذا فرغ من

 يطلق ويرا  به الشروع فيه.و ، يطلق ويرا  به إرا تهو 
ال إذا )جع  عل  أنفه م إذا توض  وفرغ من الوضوء    إذا توض  أح  م(( ن تي إل  م  عن ن  ءًا؟ نعم؟ إذا فرغ وا 

  في الوضوء.شرع؟ إذا شرع أو إذا  أرا 
 ((.بمنخريه من الماء))فليستنشق في لفظ لمسلم:  ((ـثرتأنفه ماء ثم لينفي فليجعل ))إذا توضأ أحدكم 

االستنش ق  هو جذ  الم ء ب لنفس إل  األنف، جذ  الم ء إل   اخ  األنف ب لنفس، واالنتث ر  إخراج الم ء من 
م  االنتث ر؟ بعضهم يقو   ج ء في بعض الرواي  ، األنف ب لنفس أيضً ، ب لنفس، ه  من مسم  االستنش ق 

لكنه من الزم االستنش ق، منهم من يقو   إن االنتث ر هن  هو    إذا توض  أح  م فل)نتثر(( في استنش ق
ثم  ،االستنش ق، ال يم ن أن )نتثر حت  يستنشق، فمن الزمه االستنش قاالستنش ق، لكنه في الحقيقة من الزم 

 االنتث ر.
في إزالة أثر الخ رج، استجمر، عن ن  استنج ء واستجم ر،    استعم  الحج ر استجمر ((استجمر فليوترومن ))

يعني يقطع ذلك عل  وتر،  ((ومن استجمر فل)وتر   رج ب لم ء، واالستجم ر  ب لحج ر االستنج ء  قطع أثر الخ 
أن ي تي ب حج ر  -ليه الص   والس مع-أق  م  )جزئ في االستجم ر ث ثة، ح )  ابن مسعو  لم  أمره النبي 

  ابغني وألق  الروثة، وق   له   ،الحجرين -عليه الص   والس م-أخذ النبي يستنجي به  ج ء بحجرين وروثة، 
ف   عل  أن أق  م  )جزئ الث  ، لكن إن احت ج إل  رابع، )زي  خ مس ليقطعه عل  وتر، إن زا  خ مس  ث لثً ((

يعني يقطعه عل  وتر، هذا م   ((ومن استجمر فل)وتر  س  س )زي  س بع تحقيقً  لألمر  وال أنق  ف حت ج إل 
من    من استجمر((وبعض الم لكية أن قوله   -تع ل  رحمه هللا-فهمه الجمهور من هذه الجملة، فهم م لك 

ر  تضع ف)ه  قطعة إيش معن  هذا؟ أنك ت تي ب لمبخر  المجم ((ومن استجمر فل)وتر  استعم  المجمر  المبخر  
ع)  إن أ مر  واح   أم  أو ث   قطع، أو خمس قطع، أو سبع قطع، أو إذا تبخر  ث ثً  ث ثً ،  واح   من الط) 

نعيم بن عب  هللا المجمر   ن )جمر  ((ومن استجمر فل)وتر  لكي توتر،  ،لك البخور ث ني تقو   ال، أبي ث لثة
، -رضي هللا عنه-عمر  المجمر معروف،   ن )خبر المسج  في عه  المسج ، )بخر المسج ، نعيم بن عب  هللا

فق لوا  استجمر هن ك مجمر، إذن من التبخر أو البخور، وضع البخور عل  الجمر، لكن   م الجمهور أوضح 
 أن االستجم ر المرا  به  قطع أثر الخ رج ب لحج ر .

ذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه)) ض ف   من نومه(( ((وا  ته ت   نوم  جنس يستوفيه القل)  والكث)ر، وا 
النوم سواًء   ن قليً  أو  ث)رًا ليً    ن أو   ق   جمع من أه  العلم أنه إذا وجبهذا عل  عمومه، أي نوع   ن، و 

  ) ه في اإلن ء حت  يغسله  ث ثً .ال )جوز له أن ) خ   نه راً 
عرفن  أن    أ)ن ب ت (( ((؟فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده ثا  قبل أن يدخلهما في اإلناء ثال  فليغسل يديه))

نه ال )لزمه ون إال ب لل) ، وبهذا ق   أحم   إيشم  الل)  والنه ر، لكن ب ت ؟ المب)  ال ي      من نومه((قوله



غس  ) يه  ط) (( ؟فإن أح  م ال ) ري أ)ن ب ت  ) ه  ، والعلة في ذلك  يه إال إذا استيقظ من نوم الل) غس  ) 
ال ف)ه  شيء؟ ط هر ون م، ال)  قب  ا ب لم ء والص بون  م  في إش   ، ط هر  بيق)ن، ه  نرفع هذا  لنوم ط هر  وا 

ه  )رفع اليق)ن ب لشك؟ الشك عن  أه  العلم ال )رفع اليق)ن، منهم  ؟يعني يشك أ)ن ب ت   ونه ال ) ري اليق)ن ب
الح ر ، وهم يستعملون الحج ر  في االستجم ر وتعرق أب انهم  من يقو   إن هذا خط   أله  الحج ز في الب  

وأ) )هم تطيش عل  مواضع الخ رج وهم ال يشعرون، لكن م  )لزم هذا، يعني لو افترضن  المس لة في شخص 
س كن م  ن ب ر  م  في عرق، واستعم  الص بون لغس  ) يه، واستنج  فقطع أثر الخ رج ب لكلية، يعط  

نقو    ((؟ال ) ري أ)ن ب ت  ) ه هفإن   ؟ال يعط  الح ) ، إذن  )ف نرفع اليق)ن ب لشك هن  ،الح ) ؟ نعم؟ ال
امتث اًل لهذا األمر، ولو لم نطلع عل  العلة، م  )لزم تكون  -عز وج -)ج  عليه أن يغس  ) يه تعب ًا هلل 

ال ربطه  بح)  ال تطيش وال تروح وال تجي، )لزمه أن  نجسة، ) ه ط هر  بيق)ن، حت  لو أ خله  في  يس وا 
وهذا شك ه  أص به   ((؟فإن أح  م ال ) ري أ)ن ب ت  ) ه  امتث اًل لهذا األمر، أن ) خله  يغس  ) يه ث ثً  قب  

أن يغس  ) يه قب  أن ) خلهم  في اإلن ء، نج سة أو لم يصبه  شيء ال ) ري، والشك ال )رفع اليق)ن، لكن )لزمه 
ال )زي   ي اإلن ء قب  أن يغسلهم  ث ثً  أثم، ي ثم والم ء ال أثر عليه؛ ألن الشكلكن لو خ لف وأ خ  ) يه ف

أثم ب لمخ لفة والم ء طهور )رفع الح  ، عن  الحن بلة الم ء )ت ثر، يعني )نتق  إذا   ن  اليق)ن، هو متطهر بيق)ن
عل  الظن أنه  ط هر   يغل  قل)  من  ونه مطهر إل   ونه ط هر، لكن ال أثر له عل  الم ء ب عتب ر أن الذي

ن لم ) ر    أ)ن ب ت . وا 
 ؟بعض من استخف ب لسنة وهذا ش نه عظيم االستخف ف ب لسنة لم  سمع هذا الح )  ق    أن  أ ري أ)ن ب ت 

فلم  انتبه من نومه إذا  ؟) ي أ ري أ)ن ب ت  اً ف  خله  في  يس وربطه  وق    أب فج ء  ؟أ ري أ)ن تب)  ) ي
 إست كل  الكوع في  بره نس   هللا الس مة، وهذا من شؤم االستخف ف ب لسنة، وله نظ ئر الذي هي ق  أ خل  إ

ذ روا قصته، الذي   في  بره ص ر عليه م  ص ر  م  ق   أه  العلم، الح فظ ابن  ث)ر، وابن العم   وغ)رهم
ه، س خ  به األرض نس   وضع المس م)ر في نعليه ليط  أجنحة الم ئ ة الذ)ن يحفون بط   العلم، خسف ب

 هللا الع فية، مث  هذا ش نه عظيم.
من توضأ )) :وفي لفظ ((فليستنشق بمنخريه من الماء))وفي لفظ لمسلم:  ((ه؟))فإنه ال يدري أين باتت يد

 .((فليستنشق
ألمر هذا ال م في المواضع  له  الم األمر، واألص  في ا((   فل)نتثر((   فل)جع (( فليستنشق  هذا األمر 

ن األنف  اخ  في مسم  الوجه لنقو   إن االستنش ق  اخ    إالوجو ، وعل  هذا االستنش ق واج ، وسواء قلن 
ِسُلوا  في المنصوص عليه   الِة فاغ  ُتم  ِإَلى الصَّ واألنف من الوجه ومثله الفم، أو  [( سور  الم ئ  6 ] {وُجوَهكم }ِإَذا ُقم 

ي    عل  م  ج ء في اآلية ف الستنش ق واج ، ال سيم  عن  االستيق ظ من قلن   إن هذا خ رج وج ء النص ب لز 
 النوم؛ ألنه؛ ألن الشيط ن )ب)  عل  خيشومي، نعم.

 وهللا أعلم، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن .
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (2كتاب الطهارة ) - عمدة األحكام

 
 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.
 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

في الماء  ال يبولن أحدكم))ل: قا -صلى هللا عليه وسلم-، أن رسول هللا -رضي هللا عنه-أبي هريرة  عنو 
 .((ال يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب))ولمسلم:  فيه((ثم يغتسل  الدائم الذي ال يجري 

 في الح )  الخ مس  -تع ل  رحمه هللا-يقو  المؤلف 
ماء ال يبولن أحدكم في ال)): -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا قال  قال: -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة "

 .(("ال يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب))ولمسلم:  فيه((الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل 
ن   ن مبنيً  عل  الفتح التص له بنون  ،)بولن  فع  مض رع مجزوم ، ال( هذه هي الن هية   ال )بولن أح  م(( وا 

ئم الذي ال )جري محرم، والمرا  ب ل ائم هن  التو )  الثق)لة، واألص  في النهي التحريم، ف لبو  في الم ء ال ا
ن   ن لفظ ال ائم من األض ا  هو في األص  من األض ا  ذ ره ابن  ،الس كن الذي ال )تحرك وال )جري  وا 

ق    ال ائم الس كن والمتحرك، ال ائم يطلق عل  الس كن  م  يطلق عل  المتحرك، لكن المرا  به  ،األنب ري وغ)ره
   الذي ال )جري، وهو الس كن، الراك   م  ج ء في بعض الرواي  .هن  في هذا الح ) 

عرفن  أن  ال( ن هية، واألص  في النهي التحريم، فيحرم عل  اإلنس ن أن  ((ال يبولن أحدكم في الماء الدائم))
و إم  أن )بو  في الم ء ال ائم، هذا مقتض  النهي، وه  للبو  أثر عل  الم ء أو ال أثر له عليه؟ الم ء ال )خل

ض عة الم   حرام،  ،ي ون قليً  وال شك أن النهي للتحريم في هذه الح لة؛ ألن البو  يفس ه ويذه  م ل)ته وا 
ن يحرم في الم ء من ب   أول ، يحرم البو  في له، فإذا حرم البو  في الطريق فلئوأيضً  يحرم الن س من استعم 

ن   ن ال أثر  الم ء ال ائم إذا   ن قليً ؛ ألنه يفس ه ويذه  ن   ن  ث)رًا ال شك أنه يقذره عل  غ)ره وا  م ل)ته، وا 
و ون غلبة النج سة عل  لونه أو    إن الم ء طهور ال )نجسه شيء((للبو  فيه من ح)  الطه ر  والنج سة، 

ال ف لزي    ضعيفة إال م  غل  عل  لونه أو طعم ه أو طعمه أو ريحه يح مون بنج سته، هذا إلجم ع أه  العلم وا 
أو ي ون قليً ، والح  الف ص  ب)ن القل)  والكث)ر  ،ريحه، ضعيفة ب تف ق الحف ظ، فعن ن  الم ء إم  أن ي ون  ث)راً 

)ختلف فيه أه  العلم    عل  مذهبه، ف لحن بلة والش فعية الح  الف ص  عن هم القلت ن، فإذا بلغ الم ء قلت)ن لم 
تغ)ر في ح )  عب  هللا بن إن غ قلت)ن فم  زا  ال تؤثر فيه النج سة إال يحم  الخب ، يعني إذا زا  عل  قلت)ن، بل

ذا لم )بلغ الم ء قلت)ن فإنه )نجس لمجر  م ق   النج سة، ف لبو  )نجسه إذا   ن  ون القلت)ن،  ،عمر والقلت ن وا 
ال تصحيحه ذا عل  القو  بثبو  ح )  القلت)نعن  أه  العلم، ه تق ران بخمس قر  تقريب ً  وتضعيفه أمر  وا 

وح م عليه ب الضطرا  في متنه وسن ه آخرون، وعل     ح   ش)خ  ،صححه ط ئفة ،معروف عن  أه  العلم



اإلس م ابن تيمية )ثب  الخبر، ابن حجر يصحح الخبر، ف لح  الف ص  عل  هذا القلت ن، فإذا لم )بلغ القلت)ن 
؛ ألنه ي ون ن  جسً .تؤثر فيه النج سة، ويحرم استعم له ح)نئذ 

إذا زا  عل  القلت)ن ولم )تغ)ر لونه وال طعمه وال ريحه فإنه ال )نجس، لكن )بق  أن البو  فيه محرم لعموم هذا 
 يعني ولو   ن  ث)رًا.   ال )بولن أح  م في الم ء ال ائم((الح )   

اآلخر ص ر قليً ، أو إذا تحرك طرفه بتحريك طرفه  لف ص  ب)ن القل)  والكث)ر إن ح ركالحنفية عن هم الح  ا
وح ه محم  بن الحسن ص ح  أبي حنيفة ب لغ )ر الذي طوله عشر  وعرضه عشر ، فإذا   ن الم ء لم )بلغ هذا 

ال يفرق ب)ن القل)  والكث)ر، إن ت ثر لونه وطعمه  -تع ل  رحمه هللا-المق ار فإنه )ت ثر ب لنج سة، واإلم م م لك 
ال ف ، ولو    ليه )جنح ش)خ اإلس م ابن تيمية أو ريحه بنج سة نجس وا  ، -تع ل  رحمه هللا-ن قليً  يس)رًا، وا 

 وهو أنه ال )ت ثر الم ء إال ب لتغ)ر. ،إل  قو  اإلم م م لك -رحمه هللا-يم)  ش)خ اإلس م 
 رحمه هللا-إذن  )ف يصحح ش)خ اإلس م ح )  القلت)ن مع أنه ال فرق ب)ن القلت)ن وأكثر أو أق ؟ ش)خ اإلس م 

وله منطوق، منطوقه أنه إذا بلغ الم ء القلت)ن فم    القلت)ن له مفهوم يصحح ح )  القلت)ن، لكن ح ) -تع ل 
فيه النج سة، ش)خ اإلس م يقو   منطوقه نعم   زا  ال تؤثر فيه النج سة، ومفهومه أنه إذا لم )بلغ القلت)ن أثر 

مفهومه ال يعم  به ر فيه ال )نجس، يعم  بمنطوقه، لكن به، إذا   ن قلت)ن فم  زا  ووقع  فيه النج سة ولم تؤث
فش)خ اإلس م مع    إن الم ء طهور ال )نجسه شيء((؛ ألنه مع رض بمنطوق ح )  أبي سع)   ش)خ اإلس م

 ويلغي مفهومه؛ ألنه مع رض بعموم ح )  أبي سع) . ، ونه )ثب  الخبر إال أنه يعم  بمنطوقه
  ثم ب لرفع، الرواية ب لجزم  فيه(( ثم يغتس      فيه((دائم الذي ال يجري ثم يغتسل ال يبولن أحدكم في الماء ال))

عطف  مجزوم  ((  ثم يغتس   مجزوم بر ال( الن هية،    ال )بولن((ظ هر  تعطف مجزوم عل  مجزوم،  ((يغتس   
((عل  مجزوم،  األص  أن  أن( تضمر رواية النص  بر أن( مضمر  بع   ثم( المنزلة منزلة الواو،    ثم يغتس  

، رواية بع   واو( المعية و ف ء( السببية، ق لوا   ثم( هن  بمنزلة  الواو( ف لفع  بع ه  منصو  بر أن( مضمر 
ت   عل  أن التحريم إنم  هو عن الجمع ب)ن البو  واالغتس  ، لكن إن ب   فق  ال ت   هذه الرواية  النص 

 إال إذا اقترن  معً . اية عل  التحريم  ال ت   الرو عل  التحريم، إن اغتس  فق
ت   عل  تحريم البو  وح ه،  ((ال يغتس  أح  م في الم ء ال ائم وهو جن   مسلم  رواية الجزم ويؤ يه رواية 

((وتحريم االغتس   وح ه، رواية رفع الفع   ال ب  من تق )ر ثم هو يغتس  فيه، ي ون مآله بع  البو     ثم يغتس  
    ال يضر  أح  م امرأته ضر  األمة ثم مثله ح ) و عني يحت ج إليه فيغتس  فيه، أن يغتس  فيه، ي

يعني يضطر إل  مض جعته  فيض جعه ، وهن  يضطر إل  استعم   الم ء فيستعمله، في ون من  يض جعه ((
 ال الفع  عل  الفع ، ليس الفع  عل  الفع ، ثم هو يغتس  فيه. ،ب   عطف الجملة عل  الجملة

فرا  االغتس   في بعض الرواي  ، عرفن  أن النهي عن البو  ألنه )نجسه، ط)  عطف اال غتس   عل  البو  وا 
م ذا عن االغتس  ؟ االغتس   ال شك أنه يقذره، يعني أن  إذا احتج  إل  أن تشر ، أو احتج  إل  أن ت خذ 

فهو يقذره عل  غ)ره، هذا م ًء تطبخ فيه طع مك، ورأ)  شخص يغتس  م  تق م عليه، تستقذر هذا الم ء، 
 االغتس  .



)ب  فيه، ليش؟ ألنه قرن ب لبو ، فإذا نهي عن  الحنفية عن هم قو  في مذهبهم  أن االغتس   )نجس الم ء ولو لم
نهي عن االغتس   ألنه )نجس أيضً ،  م  هو الح ص  في الروا)ت)ن، لكن هذا أخذ ب اللة  البو  ألنه )نجس

 .لمن ضعيفة عن  أه  العاالقتران، و اللة االقترا
الصوا  البو  إن   ن له أثر في الم ء أنه )نجس، إن لم ي ن له أثر عل  مذه  اإلم م م لك واختي ر ش)خ 
ن   ن قلت ن ف كثر فله  اإلس م فإنه ال )نجس، عل  مذه  الش فعية والحن بلة إن   ن  ون القلت)ن له ح م، وا 

 ح م، عل  م  سبق تفص)له.
الم ء يغتس ،  )ف يصنع؟ شخص أو يقر  مذهبه من مذه  أه  الظ هر يقو   يحت ج إل  بعض من يسلك 

ير ؟ م ذا يصنع ي  أب  هر  ؟   م أبي هرير عن ه م ء  ائم، راك ، يقو   )تح )  عليه، إيش يسوي فيه؟ نعمجن  
ه، لكن بعض من من أن ي خذت   عل  التن و ، أنه ال م نع    ثم يغتس  فيه((عن ك  ق    ")تن وله تن واًل" نعم

 هذا إذا ب   فيه، أبو هرير  يقو   ")تن وله تن واًل".   ثم يغتس  منه(( الرواي   
ق   بقوله ص )ق حسن خ ن في الروضة الن ية، ق    )تح )  عليه، )تح )  عل  الم ء، )لقي فيه الشو  ني و 

  الظ هرية، قري  ج ًا من مذه  حجر أو خشبة أو شيء، )جعله )تحرك ثم يغتس ، هذا قري  من مذه
ال م  )جوز؟  الظ هرية، ط)  البرك برك السب حة )جوز االغتس   ف)ه  وا 

 ....طالب:....
 لم ذا؟

  ....طالب:....
 ه ه؟

  ....طالب:....
ف لعلة موجو  ، ه  هن ك فرق ب)ن البرك المفلتر  التي )خرج  قلن   إذا   ن أكثر من قلت)ن يقذر الم ء عل  غ)ره

، وط   نه  الم ء ويرجع أو ال فرق؟ في فرق؛ ألن الم ء مع الحر ة )تغ)ر ب  شك، هو إذا ر   وأجن في م  نهم
)تغ)ر رائحته، لكن ع ج هذا التغ)ر ب لتحريك، فهذا الفلتر ال سيم  إ خ   الموا  المطهر  ب  ال  م ثه في م  نه

 ل  ع م قبوله للتغ)ر.أثر عله ال شك أن  ،أو شبهه  مع الم ء مع وجو  الفلتر
ت   عل  المنع من االغتس   وح ه، ت   عل  المنع من    ال يغتس  أح  م في الم ء وهو جن ((رواية  

مستقر، نعم، ومع المنع من البو  فيه  )جري، إن   ن الم ء  ائم ال )جري إذا   ن الم ء ال  االغتس   وح ه
ع الح  ، أم  إذا تغ)ر ب لنج سة انتق  ح مه اتف قً ، التفريق ب)ن واالغتس   فيه إذا لم )تغ)ر فإنه )بق  طهور )رف

القل)  والكث)ر  م  هو مذه  الش فعية والحن بلة والحنفية خ فً  لإلم م م لك ال شك أن رأي اإلم م م لك مريح، 
لكثر  لم تنضب  ترت  عل  قو  األئمة اآلخرين حرج وعن  ومشقة إذا قلن  ب لقلة والكثر ؛ ألن هذه القلة وهذه ا

ق   هجر، تسع معلومة المق ار من  ،معروفة الصنع ، لكن األكثر عل  أنه  بض ب   ق)ق، القلت ن اختلف ف)هم
وشيء،  نصف،  ونه ء، يق    واألحوط أن )جع  الشيء ،   م ابن جريج  هم  قربت ن وشيالقلة قربت)ن وشيء

، فهذا )   عل  أن الح )  ةتف وتموبعضه  ث ث)ن  )لو،  بعضه  يسع خمس)ن  )لو، و ون أيضً  القر  متف وتة
نم  هو شيء تقريبي،  ليس فيه إن ثب  شيء من عل  أن جمعً  من أه  العلم ح موا عليه ب لضعف؛ التح ) ، وا 



وج ء  قلة، وج ء  قلت)ن أو ث  ، وج ء أربع)ن قلة، ثم اختلف  ،الضطرا  سن ه ومتنه؛ ألنه  ج ء  القلت ن
يعني يحمله، ومنهم من  ،لقربت)ن، ومنهم من يقو   م  يقله الرج  المتوس ؟ منهم من ق    ام  مق اره  في القلة

الك م مم  )ب)ن ضعف هذا ، وم   ونه )نجس، ، فعل  هذا ال ب  أن ي ون طوف نق    القلة م  )بلغ قمم الجب  
 التمسك بهذا الح ) ، وقو  قو  من يقو  بضعفه.

، وقع  فيه نج سة ونحن نرى النج سة في تصورن  أن هذا اإلن ء فيه قلت ن......ريح، اآلن لو رأي اإلم م م لك م
ال نجس؟ لم تؤثر فيه سط ، نقص عن القلت)ن، أخذن  ط هر، جئن  وأخذن   ؟أسفله ولم تؤثر فيه، أع ه ط هر وا 

في  اخ  السط  ط هر؛ ألن  سط  والنج سة ب قية، يقو  الش فعية  م  ق   النووي في شرح المهذ   م  منه 
أخذن ه من الم ء قب  أن )نقص، لكن م  عل  جوان  السط  ويش يص)ر؟ نجس؛ ألنه ب شر النج سة وهو أق  

من طبيعة الشريعة تبع   من القلت)ن، مث  هذه التفريع   التي توج  حرج ومشقة عل  الن س ال شك أنه 
ولذا  ،الذ)ن يفرقون ب)ن القل)  والكث)ر شيء من الحرج والمشقة اإلس مية السمحة، ولذا نج  في تفريع   الفقه ء

تمن  الغزالي وهو ش فعي المذه  أن لو   ن مذه  اإلم م الش فعي مث  مذه  اإلم م م لك لزا  حرج  ب)ر، ي  
رحمه -عليك أن تنظر في النصوص وترجح الراجح، ولذا ش)خ اإلس م  ؟أخي م  الذي )لزمك بمذه  الش فعي

 .-رحمه هللا تع ل -)رجح رأي اإلم م م لك  -تع ل  هللا
إذا شرب الكلب في إناء ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة و 

 .((أوالهن بالتراب)) :ولمسلم ((أحدكم فليغسله سبعا  
 إذا ولغ الكلب في اإلناء)) :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  بن مغفلوله في حديث عبد هللا 

 . ((، وعفروه الثامنة بالترابفاغسلوه سبعا  
يقو   ((إذا شر  الكل  في إن ء أح  م فليغسله سبع ً     -عليه الص   والس م-في هذا الح )  يقو  النبي 
 )ف شر  في  ((  إذا ولغ الكل  في إن ء أح  موالروا   لهم يقولون     إذا شر ((الحف ظ  تفر  م لك بقوله  

أواًل تن و  الكل  وم  في ح مه للم ء ليس شربً ؛ ألن الشر  هو عب ر  عن  ،إن ء أح  م؟ يم ن أن ي تي؟ شر 
ولوغ وليس وال ي خذ بشفتيه، فهو ع  الم ء، هو ع  الم ء الشر ، ب)نم  الكل  إنم  ي خذ من الم ء بلس نه، 

من )تصور أن الكل  يشر  في اإلن ء، الكل  )لغ في  هأن  بشر ، هذا من ح)  اللفظ اللغوي، األمر الث ني
اإلن ء، لكنه  )ف يشر  في اإلن ء؟ ه  معن  هذا أن الكل  )رفع اإلن ء ويشر  منه، ف)جعله آلة يشر  ف)ه ، 
أو أنه ) خ  لس نه في اإلن ء ويلغ فيه؟ ال شك أن تن و  الكل  من الشرا  يسم  ولوغ، حت  تع ية شر  

 عل  أن شر  مضمنة معن  الولوغ. ت   (فير ب
اإلض فة هذه ال مفهوم له ، لكن    أح  م((يعني سبع مرا ،  ))إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ((

 ل  أو ولغ الكل  في إن ء شخص آخر،الغ ل  أن اإلنس ن هو الذي تول  تنظ)ف إن ءه بنفسه، لكن لو شر  الك
 .كم مور به   ف ، م  )لزم أن ي ون إن ء، ونظفته أن  غسلته عل  الطريقة الن ءاإلأو أرا  استعم   هذا  وأر    

ال م هذه الم األمر، واألص  في األمر الوجو ، والسبع أو التسبيع مقصو  ال ب  من غس   ))فليغسله سبعا ((
ي في، ولوغ الكل  م  هو اإلن ء الذي ولغ فيه الكل  سبع مرا ، وبهذا ق   ع مة أه  العلم، والحنفية يقولون  

ب ش  من بو  اإلنس ن وعذرته، يغس  ث   مرا ، وق  أفت  أبو هرير  بغسله ث ثً ، ويقولون  العبر  برأيه، لو 



 ؟في السبع م  ع   عنه  إل  الث  ،  )ف يفتي بهذا -عليه الص   والس م-  ن عن ه شيء عن النبي 
فً  للجمهور، الجمهور يقولون  ال، العبر  بم  روى ال بم  رأى، مع وعن هم قو  الصح بي مرجح عل  روا)ته خ 
موافقة لم  ج ء في الح )  المرفوع، ف لواج  غس  اإلن ء الذي  ،أنه ثب  عنه األمر بغسله سبعً ، موقوفً  عليه

 ولغ فيه الكل  سبع مرا .
وعفروه الث منة  ،  اغسلوه سبع ً رواية  وفي  ))أخراهن((أو  ))إحداهن((في رواية:  ))أوالهن بالتراب((ولمسلم: 
سبع مرا  ب لم ء ي ون في إح ى هذه الغس   ترا ، واألول  أن تكون هذه الغسلة التي ف)ه   يغس ب لترا (( 

هي األول  من الغس  ، لكي ي تي م  بع ه  من الغس   ف)نظف اإلن ء من أثر  -)خل  معه  الترا -الترا  
  ن في آخر غسلة الحت)ج إل  غسلة زائ   من أج  تنظ)ف هذا الترا ، لكن األول  أن الترا ؛ ألن الترا  لو 

 )جع  الترا  في الغسلة األول ؛ لكي )ذه  أثر هذا الترا  ب لغس   ال حقة.
مب شرته  اإلن ء فنج سة ب قيه ب ..،الح )   ل)  عل  نج سة الكل ؛ ألنه إذا   ن لع به ولس نه وفمه م مور بغس 

تعب ، نغس  ولو   ن ق    ، إذن  )ف )ؤمر بغس  اإلن ء منه؟ أن الكل  ط هر ب   أول ، وعن  اإلم م م لكمن 
حت  فيم  يص)به الكل  ال ب  أن نغسله سبعً   ط هرًا، هن  تعب ،  )ف تعب ؟ ق    ولو لم ي ن تعب  ألمرن  ب طرا 

 ونعفره ب لترا .
ال حرام؟ م   يغس ؟ م  يغس ،  ؟  ل  معلم وسم  عليهيص)  الكل  من الص) اآلن م  يص) ه الكل  ح   وا 

حت  الص)  يغس ، ق لوا    إذن  )ف هن  يغس  وهن ك م  يغس  والمس لة نج سة وطه ر ؟ لو قلن  ب لنج سة لقلن 
 ال، هذا يغس ، الص)  ال يغس  ألن العلة معقولة، يعني هن ك أثر للكل  عل  اإلن ء وله أثر عل  الص) ، أثره
عل  اإلن ء )ذه  ب لم ء مع الترا ، وأثره عل  الص)  )ذه  ب لطبخ، ف  نحت ج إل  غسله، ط) ، ترا  م  

ال م  ي في؟ نعم؟إال  م  وج  ، ترا وج    ال ش مبو ي في وا   ص بون وا 
 ....طالب:...

  )ف؟
 ....طالب:...
عل)ه  إال الترا ، قلن   م  ي في إال  ن فيه جرثومة ال يقضيإإذا قل  هذا قلن   ال ي في، إذا قل   ...... 

وجعلن ه مع  ....الترا ، ال ب ، )تع)ن الترا ، وهذا هو الظ هر، يعني لو جئن  بص بون مثً  أو ش مبو أو غ)ره
، والسب  في   ولغ فيه الكل  الم ء وغسلن  م األص  أنه ال )تع ى المنصوص عليه، ف  ب  من الترا  ح)نئذ 

ه التح ل)  الطبية التي أثبت  هذه ال و   التي ال يقضي عل)ه  إال الترا ، وبهذا يظهر لن  ذلك م  ذ رن ، )ؤي 
ح)  أثب  الط  أن هن ك جرثومة ال يقضي عل)ه  إال  ،-عليه الص   والس م-معجز  من معجزا  النبي 

 الترا ، مهم  جئ  من المنظف   م  ي في.
 ...يعني ه  ي في غلي ؟إيش معن  ث منة؟ نعم   وعفروه الث منة((

 طالب:.......
الهن ب لترا ، هذا منصوص حت  يغس  سبعً  أو  ،ف  ي في في اإلن ء غليه ،ال، النصوص تنز  من زله  وموار ه 

ن عقل  العلة يعني العلة إذا لم تكن منصوصة إذا   نعليه   همن النصوص م   ار مع   العلة مستنبطة، وا 



 )ف ص ر  ث منة؟ ألن    وعفروه الث منة ب لترا ((وصة ب ص  النص، هن  بخ ف م  إذا   ن  منص ،الح م
عن ن  سبع غس   ب لم ء مع إح ى هذه الغس   ترا ، الترا  مطهر، والم ء مطهر، فنعتبر غسلة الترا  عن 

وعن ن  ب إلن ء الذي فيه س ئ  م ئع، لكن لو   ن الذي في اإلن ء  يغسلت)ن، في ون المجموع ثم ن، ط)  هذا ف
يعني )رق م  فيه من م ء، لكن لو ق ر أن الذي في    إذا ولغ الكل  في إن ء أح  م فل)رقه((رواية في مسلم  

ذلك ال تسري فيه  نلقي م  ولغ فيه وم  حوله وم  ع ااإلن ء ج م  صحن فيه رز ف خذ منه الكل ، نريق الرز أو 
ولذا )لق  وم  حوله  ، سة، لكن الس ئ  ال تسري فيه النج سةالنج سة، الم ئع تسري فيه النج سة، تختل  فيه النج
   لف ر  تمو  في السمن الج م  تلق  م  حوله ، نعم.

ديه من فأفرغ على ي أنه رأى عثمان دعا بوضوء -مارضي هللا عنه-عن حمران مولى عثمان بن عفان 
نشق، واستـنـثر، ثم غسل وجهه ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض، واست إنائه، فغسلهما ثالث مرات

صلى هللا -، ثم قال: رأيت النبي ، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثالثا  ، ويديه إلى الـمرفقين ثالثا  ثالثا  
م صلى ركعتين ال يحدث فيهما من توضأ نحو وضوئي هذا، ث))توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: ي -عليه وسلم

 .((غفر هللا له ما تقدم من ذنبه نفسه
ه نحو ، في وضوئ-عليه الص   والس م-في صفة وضوء النبي  -رضي هللا عنه-نعم هذا ح )  عثم ن 

ح  عل  الر عت)ن بع   ،-عليه الص   والس م-، يعني مث  وضوء النبي -عليه الص   والس م-وضوء النبي 
 الوضوء، هذا مم  ج ء في صفة الوضوء النبوي.

دعا  -يعني مواله -رضي هللا عنه-"أن عثمان  ،وهو من سبي ع)ن التمر ،ليحمران مول  عثم ن من الموا
يعني أفرغ  ه فغسلهما ثالث مرات"فأفرغ على يديه من إنائ"الوضوء بفتح الواو الم ء الذي )توض  به،  "بوضوء

يمن  فغس  إح اهم  من اإلن ء عل  ال) )ن، أفرغ من اإلن ء ب) ه اليسرى عل  اليمن ، يعني أكف  اإلن ء، وتلق ه ب ل
 .ب ألخرى ث ثً ، ثم أ خ  يم)نه في الوضوء ثم توض 

تمضمض واستنشق واستنثر ث ثً  ث ثً ، )تمضمض  "ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثالثا "
 ويستنشق، ثم )تمضمض ويستنشق، ثم )تمضمض ويستنشق، ث ثً  ث ثً .

ب) ه الم ء اليمن  ثم )تمضمض بمعن  أنه ) خ  الم ء في فمه  المضمضة واالستنش ق من  ف واح  ، ي خذ
ويحر ه بلس نه ثم يمجه، ومن هذه الغرفة يستنشق يعني )جذ  الم ء إل   اخ  األنف ب لنفس ثم يستنثر، )خرج 

ء في فمه وحر ه أ خ  الم  ؟ أو لو ق ر أنه تمضمضالم ء ب لنفس، وه  مسم  المضمضة )تن و  إخراج الم ء
ال م  تمضمض ه ثم ابتلعهبلس ن أخذ ب فه من الم ء ف  خله في فمه ثم أ اره  اخ  فمه  ؟نعم ؟يق    تمضمض وا 

ثم ابتلعه، ي ون تمضمض أو من مسم  المضمضة المج  م  في الق موس وغ)ره، أنهم أ خلوا المج من 
 المضمضة.

نش ق خ ص ب إل خ  ، واالستنث ر خ ص وا  خ له استنش ق، في ون االست ،إخراج الم ء من األنف ب لنفس استنث ر
ب إلخراج، لكن لو ج ء أح هم  فمن الزمه الث ني، يعني الم ء في المضمضة )تصور بلعه، لكن في االستنش ق 
نعم ال ب  أن )خرج، ال ب  أن )خرجه، ق  )ذه  منه شيء يس)ر، لكن م  يم ن أن )ذه  جميعه، ثم تمضمض 

{  ً تنشق واستنثر ثم غس  وجهه ث ثواس ِسُلوا  ُوُجوَهُكم  الِة فاغ  ُتم  ِإَلى الصَّ ( سور  6 ] }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  ِإَذا ُقم 



  المضمضة واالستنش ق في بإ خ  -عليه الص   والس م-ف غسلوا وجوه م وهذا مجم  ب)نه فع  النبي  [الم ئ  
توض  ث ثً  ث ثً ، وثب  عنه أنه توض  مرت)ن  -س معليه الص   وال- ونه ث ثً ، وق  ثب  أن النبي الوجه وب

 وبعضه  مرت)ن وه ذا. ،مرت)ن، ومر  مر ، وتوض  ملفقً ، بعض األعض ء مر 
ِدَيُكم  ِإَلى ج ء في آية الوضوء   "ويديه إلى المرفقين ثالثا "والوجه معروف الح و ،  "ثم غسل وجهه ثالثا " }َوَأي 

َمَراِفقِ  ، وق  ج ء  ال)  مطلقة في آية التيمم ة مق)  ، ال)  مق)   في هذه اآليةيعني هذه اآلي [ ئ  ( سور  الم6 ] {ال 
َسُحوا  ِبُوُجوِهُكم  } رفق)ن، لكنه  في آية التيمم ج ء إل  إيش؟ إل  الم ؟هن  مق)   ب ونه  إل  ،وفي آية السرقة َفام 

ِديُكم ِدَيُهَما{ة نعم وج ء  في آية السرق [( سور  الم ئ  6 ] {َوَأي  من غ)ر تق)) ، فه   [( سور  الم ئ  19 ] }َفاق َطُعوا  َأي 
نقطع في السرقة إل   ؟نمسح في التيمم إل  المرافق ؟نحم  المطلق عل  المق)  ونقو   نغس  إل  المرافق

  إل  المرفق، ال)  تطلق ويرا  به  الكف، تطلق ويرا  به ؟أو ال نحم  المطلق عل  المق) ؟ لم ذا؟ لم ذا ؟المرافق
المطلق يحم  عل   معروف عن  أه  العلم أنالتطلق ويرا  به  إل  المن  ، لكن عن ن  آية مطلقة وآية مق)  ، و 

 )ف نق)  هذا الك م؟ نري  قواع  تضب  هذا النص  ؟تق)) ه؟ نعم نمن ه  هذا عل  إط قه أو ال ب  لك ،المق) 
 .وغ)ره من النصوص

مَ اآلن ع ن  ال م  ُم{}ُحرِ  َتُة َوال دَّ َمي  ُكُم ال  ال مق) ؟ في هذه اآلية [( سور  الم ئ  1 ] ت  َعَلي  ُكُم  ؟هذا مطلق وا  َمت  َعَلي  }ُحرِ 
ُم{ َتُة َوال دَّ َمي  م ا َعَلى َطاِعٍم َيط َعُمُه ِإالَّ هذا مطلق، لكن  ؟نعم [( سور  الم ئ  1 ] ال  ِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ  }ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأو 

ا{ ُفوح  َتة  َأو  َدم ا مَّس  هذا مق)   ونه مسفوح، وه  يحم  المطلق عل  المق)  هن   [( سور  األنع م345 ] َأن َيُكوَن َمي 
الح م  ،ا؟ لم ذا يحم  المطلق عل  المق)  هن ؟ ل تح   في الح م والسب ذلم  ،يحم  ب التف ق ؟أو ال يحم ؟ نعم

وفي المق) ، والسب  أيضً  واح ، في المطلق والمق)  السب  واح ، في  ف ر  واح  تحريم أك  ال م في المطلق 
الظه ر ج ء  الرقبة مطلقة، الرقبة ج ء  مطلقة في  ف ر  الظه ر، لكنه  ج ء  في آية القت  مق)   نحم  

ال م  يحم ؟ ال م  نحم ؟ نعم؟ يحم  وا   المطلق عل  المق)  وا 
 ....طالب:....

  )ف؟ 
 ...طالب:....

يش؟ االخت ف في إيش؟ الح م متح ، )ج  العتق في هذا وفي هذا، الح م واح ، السب  مختلف ال ب س، هذا ل
قت  وهذا ظه ر، لكنه في مث  هذه الصور  يحم  المطلق عل  المق)  عن  األكثر خ فً  ألبي حنيفة ل تح   في 

ن اختلف السب .  الح م وا 
تلف الح م واتح  السب ، ال)  في آية الوضوء مع آية التيمم السب  الع س إذا اتح  السب  واختلف الح م، اخ

وهذا مسح، وح)نئذ ال يحم  المطلق عل  المق)  عن  األكثر، أم   الح  ، لكن الح م مختلف، هذا غس واح  
، ظ هر وال)  في آية السرقة ق)  اتف قً    ل)  في آية الوضوءإذا اختلف  في الح م والسب  ف  يحم  المطلق والم

ال م  هو بظ هر؟  وا 
صور المطلق مع التق))  أربع  إم  أن )تفق  في الح م والسب  وح)نئذ  يحم  المطلق عل  إذا عن ن  الصور، 

المق) ، )تفق  في الح م  ون السب  يحم  المطلق عل  المق)  عن  األكثر، )تفق  في السب   ون الح م ال يحم  



قً ، ظ هر، متق بلة، تلف  في الح م والسب  ال يحم  المطلق عل  المق)  اتف المطلق عل  المق)  عن  األكثر، )خ
 قسمة رب عية.

ه  هو يمسح  ؟مسح برأسه إيش مسح برأسه "، ثم مسح برأسه، ويديه إلى الـمرفقين ثالثا  ثم غسل وجهه ثالثا  "
 ؟نعم ؟الم ء برأسه أو يمسح رأسه ب لم ء؟ ه ه؟ يمسح الم ء ب لرأس أو الرأس ب لم ء

 ....طالب:....
 ؟شالممسوح إي
 ....طالب:....

 ط) ، الممسوح به إيش؟
 ....طالب:....

َسُحوا  ِبُرُؤوِسُكم  } )ف ق    "ثم مسح برأسه"   ؟ [( سور  الم ئ  6 ] {َوام 
 ....طالب:....

  )ف؟
 ....طالب:....

ال الم ء المقصو  أن الممسوح  ؟مسح الم ء بهه  أن  ت تي برأسك وتمسح به الم ء أو ت ؟اآلن الممسوح الرأس وا 
 .هو الرأس، والممسوح به هو الم ء
منهم من يقو   ي في الربع، ومنهم من ق     في في بعض الرأس، ثم )ختلفون  الب ء هذه منهم من يقو   للتبعيض

عل  الثل ، ومنهم من ق    شعرا ، أ ن  م  يطلق عليه المسح، لكن الممسوح الرأس، والرأس ال يطلق إال 
ذا جميعه في األص ، ولذا الواج  تعميم الرأس ب لمسح ب لم ء، منهم من يقو   الب ء هذه إليش؟ لإللص ق،  وا 

َسُحوا  ِبُرُؤوِسُكم  }وج  أثره عليه، ولوال هذه الب ء  ألصقن  الممسوح ب لممسوح به لوال هذه الب ء  [( سور  الم ئ  6 ] {َوام 
 ب ون م ء وب ون بل .لقلن   إنه ي في مسح الرأس ب ل)  

مسح برأسه م  ق   ث ثً ، غسلهم  ث   مرا ، أ خ  يم)نه في  "ثم غسل كلتا رجليه ثالثا   "ثم مسح برأسه،
من غ)ر ع  ، ثم غس   لت   إل  المرفق)ن ث ثً ، مسح برأسه الوضوء ثم تمضمض واستنشق ث ثً ، غس  ) يه

  إن المسح مر  واح  ، وأنه ال )ثل ، وهذا قو  الجمهور، ق   بعضهم رجليه ث ثً ، فيه  ل)  لألكثر الذ)ن يقولون 
أنه بم  في ذلك مسح الرأس، "توض  ث ثً " مقتض  ذلك  أنه يمسح ث ثً ؛ لعموم ح )   "توض  ث ث ً    لش فعية 

ص)لية في ث ثً " بم  في ذلك مسح الرأس، لكن هذا مجم  ب)نته النصوص مث  هذا، ب)نته النصوص التف ث ث ً 
 مث  هذا.

ث ثً ، ف   عل  أن ح مه   أم  الرأس هو الوح)  الذي م  ق   فيه "ثم غسل كلتا رجليه ثالثا   "ثم مسح برأسه،
 )ختلف عن ح م غ)ره، ولو  ررن  المسح ث   مرا  لص ر غسً .

 (مث ( وعن ن   نحو( عن ن   نحو  "توضأ نحو وضوئي هذاي -صلى هللا عليه وسلم-رأيت النبي "ثم قال: "
نس ن مهم  حرص اإل   إن المم ثلة ال يم ن أن تتحقق؟ ق لواوضوئي هذامث  توض  أو  توض  نحو وضوئي هذا،

ص ر عن  ش ) ، يم ن م  ) رك هذا  (مث ق، ولذا ج ء في الح ) ، لو ق     و قة التطب) عل  التطب)ق،



لكن نحو وضوئي هذا يعني شبيه ب لوضوء هذا  الفض  أح ، لو ق   مث ؛ ألنه يقتضي المم ثلة من    وجه،
 في الجملة، وهذا أوسع وأرح .

هذا، ثم صلى  من توضأ نحو وضوئي)) -عليه الص   والس م- "هذا(( من توضأ نحو وضوئي)) قال:ثم "
ال  ))ثم صلى ركعتينوه  هم  ر عت  الوضوء أو غ)رهم ؟ المقصو  أنه يصلي ر عت)ن بع  الوضوء،  ((ركعتين

  ال يح   ف)هم  الشيط ن، ويحرص عل  ع م تشويش ص ته من قب   ،يحضر قلبه ((حدث فيهما نفسهي
ال معفو عنه؟ نعم؟ معفو عنه،  )ف ي ون ح )  النفس معفو  نمن المعلوم أ نفسه(( ح )  النفس )ؤاخذ عليه وا 

وح )  النفس معفو عنه،  (  ال يح   ف)هم (  نفسه، )ح )تعم  ال   ال يح   نفسه((عنه وج ء في الح )   
  .عن  م ه جس وخ طر وح )  نفس وهم وعزم

 مراتررر  القصررر  خمرررس هررر جس ذ ررررروا
 )ليرررررررررررره هررررررررررررم فعررررررررررررزم  لهرررررررررررر  رفعرررررررررررر 

 

 فخرررررررر طر فحرررررررر )  الررررررررنفس ف سررررررررتمع   
 إال األخ)ررررررررر ففيرررررررره اإلثررررررررم قرررررررر  وقعرررررررر 

 

وق مرتبة فح )  النفس معفو عنه، لكن  ون ح )  النفس معفو عنه يع رضه هذا الح ) ، أو هذه مرتبة ف
  عفي عن أمتي م  ح ث  به أنفسه  م  لم   -عليه الص   والس م-اآلن ه  قوله  ؟العفو الموجو  في الح ) 

نعم ه  يقتضي هذا أن يغفر له م  تق م من ذنبه لمجر  مث  ح )  النفس؛ ألنه معفو عنه؟  تتكلم أو تعم ((
ال نقو   ع م تح )  النفس أكم  من تح )  النفس؛ ألنه لوال  العفو عن ح )  النفس لحصل  المؤاخذ  صح وا 

ال؟ إذن  ونه ال يح   نفسه أكم  من  ونه يح   نفسه؛ ألن ح )  النفس معفو عنه، وشت ن ب)ن أمر معفو 
ال م  هو بظ هر؟ نعمعنه، وب)ن أمر ر    ؟ت  عليه ثوا  عظيم غفر له م  تق م من ذنبه، ف  تع رض، ظ هر وا 

ق  يقو   ((غفر هللا له ما تقدم من ذنبهال يحدث فيهما نفسه  هذا، ثم صلى ركعتين من توضأ نحو وضوئي))
النفس معفو عنه، ال  اآلن رت  عل  ع م ح )  النفس وح )  النفس معفو عنه؟ نقو   نعم ح )  ق ئ   لم ذا
 ؟، نعم)ؤاخذ عليه
 ....طالب:....

م  عق ، ف ونه يح   نفسه مع  ونه معفو عنه،  منشغ ، لكنه مع ذلك ال )ؤاخذ، لكنه ليس له من ص ته إال
ح )  النفس إال أنه مفضو ، إال أنه لوال هذا العفو لك ن مؤاخذًا، نعم يعني أ)هم أفض  شخص ق ت  عفي عنه، 
ن عفي عنه؛ ألن العفو )    عف  عنه أه  ال م، وشخص م  قت ، نعم الذي لم يقت  أفض ، وق ت  أ ن  منزلة وا 

عنك خذ ، لوال العفو ل   الح م عل  المؤاخذ ، ف ونك تفع  فعً  األص  أن تؤاخذ فيه، لكن عفي لواله عل  المؤا
ق  يقو  ق ئ   إن ف ع  الذن ، م  هو بح )  نفس، ف ع  ذن ، ف ع   ب)ر  من أفض  منه أن ال تفعله أصً ، 

الَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمال  }إِ  ب ئر الذنو  ت   منه  ه  هو أفض  ممن لم يفع  أو ليس ب فض  إذا ت  ؟ 
َئاِتِهم  َحَسَناٍت{ ُل َّللاَُّ َسيِ  َلِئَك ُيَبدِ  ا َفُأو  شخص ج لس في ب)ته صل  العصر وخرج من  [( سور  الفرق ن97 ] َصاِلح 

   ، ج لس )تكلم   م مب ح، أو جاً المسج  وجلس في ب)ته إل  أذان المغر  م  فع  قربة، وال ارتك  محظور 
الفراش ون م إل  أذان المغر ، وشخص خرج وفع  معصية ثم ت   منه  توبة نصوحً ، أ)هم أفض ؟ نعم؟ عن ن  
ث ثة أشخ ص، شخص صل  العصر في المسج  وجلس يقرأ القرآن إل  أن صل  المغر ، هذا عل  ط عة، 

صل  العصر  يه، شخص ث ل  ، هذا ال له وال علث ني صل  العصر ثم ذه  إل  فراشه ون م إل  أذان المغر 



م القسمة فع  هذه يمة نصوحً  وصل  المغر ، الرابع تتثم فع  معصية  ب)ر  من  ب ئر الذنو  فت   منه  توب
 المعصية وال ت  .

ن المغر  هذا أمره مفروغ منه، هذا عل  خ)ر هذا، والذي فع  المعصية ولم االذي جلس في المسج  يقرأ إل  أذ
، هؤالء م  هم مح  البح ، نحن ب)ن االثن)ن، الذي ن م إل  أن أذن المغر ، وب)ن الذي )ت  أيضً  مفروغ منه

َم َّللاَُّ ِإالَّ معصية وت   منه ، آية الفرق ن  الفع   َس الَِّتي َحرَّ ُتُلوَن النَّف  ا آَخَر َواَل َيق  ُعوَن َمَع َّللاَِّ ِإَله  }َوالَِّذيَن اَل َيد 
ُنوَن  اِبال َحقِ  َواَل َيز  َعل  َذِلَك َيل َق َأَثام  َعَذاُب{* َوَمن َيف  األمر عظيم ليس  [( سور  الفرق ن67 - 69 ] ُيَضاَعف  َلُه ال 

َئاِتِهم  َحَسَناٍت{ثم استثني من ت    ،ب لسه  ُل َّللاَُّ َسيِ  َلِئَك ُيَبدِ  ا َفُأو  ( 97 ] }ِإالَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمال  َصاِلح 
هذا الذي ت   توبة نصوحة بشروطه  أفض  من الذي ن م، لكن ه  هو أفض  من الذي جلس يقرأ  [ نسور  الفرق

 نعم؟ لم ذا؟ هذا ب ل  س)ئ ته حسن  ، وهذاك من األص  حسن  ، أ)هم  أفض ؟ ؟القرآن
 ....طالب:....
، يعني لو ، فض  هللا ال يح ، انقلب  حسن  -عز وج -بفض  هللا  ،هذا ص ر  حسن  و    لم ذا؟ حسن

سبع)ن سنة، أح هم  منذ أن نش  وهو في ط عة هللا،  –توأم اثن)ن أخوان-بلغ  من العمر افترضن  أن شخص)ن 
والث ني منذ أن نش  وهو جرائم ومن را ، ثم في نه ية السبع)ن هذا ت   توبة نصوح وهذا استمر في ط عته أ)هم  

   هي في األص  س)ئ   انقلب  إل  حسن  ، أفض ؟ هذا  س  حسن   من عم  الط عة، وهذا  س  حسن
أن  افترض مثً  أنه هذا  س  مل)ون حسنة، هذه مس لة تقريبية الذي عم  طو  عمره ب لحسن  ، عم   س  
مل)ون حسنة، والث ني عم  مل)ون س)ئة وت   منه  ف نقلب  حسن  ، الذي عم  الحسن   الحسنة بعشر أمث له ، 

حسن   الب   له ح م المب  ، الس)ئ   ال تض عف، إذن الحسن   ب له  م   والذي عم  الس)ئ   وانقلب 
 تض عف.

 ...ح )  نعو  إل  ح )ثن 
 ....طالب:....

، اآلن واح  شخص ) رس مثً  يعلم الن س الخ)ر ق   هللا وق   رسوله، خمس)ن ست)ن ...ومن خش)ته سوء الع قبة
ألن العلم الشرعي  ؟ويش ؟ ري ويش يق رف ه  النية هذهألنه م  ) ة، وفي النه ية يقو   ل)  الكف ف؛سن

واألعم   الص لحة من أعم   اآلخر  المحضة التي لو يحص  ف)ه  أ ن  خ ش في اإلخ ص والنية )تضرر 
}َوَبَدا َلُهم   -ج  وع -ص حبه ، ف مر النية ليس ب لسه ، أمر اإلخ ص ش نه عظيم، يعني لو وقفن  عن  قوله 

َتِسُبوَن{ مِ َن َّللاَِّ  يعني شخص ج لس عل  الكرسي في المسج  ل)  نه ر يعلم  [( سور  الزمر49 ] َما َلم  َيُكوُنوا َيح 
الن س الخ)ر، وهو يم ن أنه أو  من  لمالن س الخ)ر، الن س تظنه في مص ف األنبي ء، سبع)ن ثم ن)ن سنة يع

ن أتسعر به الن ر )وم القي مة، المس لة ليس  ب لسهلة،  ح  م ليعم  بعم  أه  الجنة حت  م  ي ون ب)نه   وا 
ليس  ب لسهلة،    إنس ن )تمن  المس لة  وب)نه  إال ذراع فيسبق عليه الكت   فيعم  بعم  أه  الن ر ف) خله ((

 خ ص والكف ف، لكن هللا يعفو ويس مح، هللا )تج وز عن الجميع.الم
 هذا االستطرا .نعو  إل  م  تسب  في خروجن  عن الموضوع واستطرا ن  



نعم إذا ح   نفسه نقص أجره، لم ذا؟  ))ثم صلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه غفر هللا له ما تقدم من ذنبه((
ألنه ليس له من ص ته إال م  عق ، وفي هذا ح  عل  المج ه  ، مج ه   النفس ومج ه   الشيط ن الذي إذا 

ط، ثم إذا فرغ األذان أقب ، ثم إذا ثو  ب لص   وأقيم له  أذن أ بر وله ضراط، إذا أذن للص   أ بر وله ضرا
،    هذا من أج  نقص األجر المرت  واأ بر، ثم إذا فرغ من اإلق مة أقب  )وسوس للن س، ويذ رهم بم  لم )ذ ر 

 وهللا المستع ن. ،عل  هذه العب   ، فإذا حص  ح )  النفس نقص األجر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لرحمن الرحيم بسم هللا ا
 (3كتاب الطهارة ) -عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر 

 

 
 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

سأل عبد هللا بن زيد عن وضوء  ن أبي الحسنيحيى المازنـي عن أبيه قال: شهدت عمرو بعن عمرو بن 
، فأكفأ -صلى هللا عليه وسلم-النبي فدعا بتور من ماء، فتوضأ لهم وضوء  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

بثالث  ، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنشق واستنثر ثالثا  على يديه من التور، فغسل يديه ثالثا  
لمرفقين، ثم أدخل يديه فمسح ، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى اثالثا   غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه

 فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. رأسه
 حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلي المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: بدأ بـمقدم رأسه

 ر.فله ماء في تور من ص أخرجناف -وسلمعليه صلى هللا -وفي رواية: أتانا رسول هللا 
 التور: شبه الطست.و 

  رواه م  يقو  -تع ل  رحمه هللا-هذا الح )  واألح  )  ال يحت ج أن تخرج، ولذا ت حظون أن المؤلف 
متفق عليه؛ ألن شرطه أن ي ون األح  )  من الصحيح)ن، هذا األص ، ق  )خت   البخ ري، رواه مسلم، أو
 منفر ًا به، ويروي من مسلم منفر ًا به، وهذا موجو  ويش)ر إل  ذلك. الشرط ف)روي من البخ ري 

  -تع ل  رحمه هللا-يقو  
الصح بي،  "عن عمرو بن يحيى المازنـي عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد هللا بن زيد"

ي  بن عب  ربه راوي ز غ)ر عب  هللا بن  وي ح )  الوضوء، الصح بي المعروفعب  هللا بن زي  بن ع صم را
إل  آخره، هذا  يقو   تقو   هللا أكبر هللا أكبر..الرؤي  ح)نم  ق    ط ف بي وأن  ن ئم رج  في  ح )  األذان

صل  هللا -رسو  هللا عن وضوء  راوي ح )  الوضوء عب  هللا بن زي  بن ع صم س له عمرو بن أبي الحسن
ه  هو  ؟إيش عن ك؟ اآلن من الذي أكف  ه من التور"يى يد"فأكفأ عليعني عن  يف)ته وصفته،  ،-عليه وسلم

 -عليه الص   والس م-ه ؟ أو )توض  ويشرح  يفية وضوئأنه أكف  -عليه الص   والس م-)خبر عن النبي 
 -صلى هللا عليه وسلم-"سأل عبد هللا بن زيد عن وضوء رسول هللا ب لفع ؟ ظ هر هذا أنه يشرحه ب لفع ، 

إن ء واسع الفم   ، التور"فأكفأ على يديه من التور"يعني شرح له  يفية الوضوء النبوي ب لفع ،  "فأكفأ على يديه
فئ اإلن ء ب) ه اليسرى فغس  ) يه ث ثً ، األص  أن ي  أكف  عل  ) يه من التور "فغسل يديه ثالثا "يشبه الطس  

وهذا الغس  مستح ، مستح   ،ث   مرا اليمن ، ثم يغس  اليسرى ب ليمن ، أو اليمن  ب ليسرى،  ويفرغ عل 
 قب  الب اء  ب لوضوء، وهذا غ)ر األمر بغس  ال) )ن ب لنسبة للق ئم من النوم الذي سبق الح )  عنه.



بثالث  فمضمض واستنشق واستنثر ثالثا  " أ خ  ) ه في التور بع  أن غسلهم  ث ثً ، "ثم أدخل يده في التور"
  مضمضة واستنش ق، )تمضمض ويستنشق من  ف واح  ، ثم ي رر ذلك يعني    غرفة مشتملة عل "غرفات

ث ثً ، الث نية ثم الث لثة، هذا أقوى م  ج ء في صفة المضمضة واالستنش ق، وج ء أنه )تمضمض ويستنشق ث ثً  
واستنشق من  ف واح  ، فعل  هذا ي ون من  ف)ن،  ،ث ثً  من  ف واح  ، وج ء أنه تمضمض من  ف واح  

 ،لمضمضة ث ثً ، و ف ل ستنش ق ث ثً ، وتم م الصور أن يستنشق )تمضمض ب ف ويستنشق ب ف ف ل
فتكون س  غرف  ، فهذه هي الصور المتصور في مث  هذا، )تمضمض ويستنشق من  ف واح   بث ثة أكف، 

ويستنشق  ،ح  من  ف وا  ً ث   غرف  ، هذا أقوى م  )روى في هذا الب  ، الصور  الث نية  أن )تمضمض ث ث
ب   ث ثة، أن )تمضمض الث   ويستنشق الث   ب ف واح  ، لكن  من  ف واح  ، في ون فعله من  ف)ن  ً ث ث

ف، وأقواه  م  ق  ال )تصور هذا ب لنسبة ألكف أوس  الن س، الصور  األخ)ر  أن )تمضمض ويستنشق من ستة أك
  إذا وج ء األمر ب لمضمضة   "بثالث غرفات ،مضمض واستنشق واستنثر ثالثا  تف" ج ء في هذا الح ) 
فليستنشق، وليستنثر، المقصو    فل)جع  في منخريه من الم ء(( وج ء األمر ب الستنش ق   توض   فمضمض((

بي نً  للوضوء الواج ، ولذا يقو   -عليه الص   والس م-أن المضمضة واالستنش ق م مور بهم ، وفعلهم  النبي 
ضمضة واالستنش ق في الطه رت)ن الكبرى والصغرى، وق   بعضهم ب ستحب بهم ، وفرق الحن بلة بوجو  الم

بعضهم ب)ن الكبرى والصغرى، ف وجبهم  في الغس   ون الوضوء، ومنهم من فرق ب)ن المضمضة واالستنش ق، 
لكن وعل     ح   مقتض  األمر الوجو ،  ،ي المضمضة  ور  فف وج  االستنش ق؛ ألن م  ور  فيه أكثر مم

أو أخ  ب الستنش ق أو ب يف)ته ال )ؤمر بإع    الوضوء؛  ،من نسي أو لم )تمضمض عل  الوجه المطلو  شرع ً 
الطرف اآلخر الذي ال )وج  المضمضة    توض   م  أمرك هللا((ألن الخ ف قوي، وق  ج ء في الح )   

ِسُلوا  }نش ق، ف لذي في اآلية  المضمضة واالست -ج  وع -واالستنش ق أن يقو   ليس فيم  أمرني هللا  فاغ 
} والوجه م  تحص  به المواجهة، وليس األنف والفم مم  تحص  به المواجهة، ب ل)  أنه  [( سور  الم ئ  6 ] ُوُجوَهُكم 

إذا واجه أح ًا ال يفتح ف ه له، وعل     ح   م   ام ثب  األمر ف    م ألح ، ويبق  أن المضمضة 
 بقية فرائض الوضوء. واالستنش ق ليست  مث 

ُتم  } ائض الوضوء ال يصح الوضوء إال بهوهذا فرض من فر  "فغسل وجهه ثالثا  في التور ثم أدخل يده " ِإَذا ُقم 
} ِسُلوا  ُوُجوَهُكم  الِة فاغ   .[( سور  الم ئ  6 ] ِإَلى الصَّ

لمرفق ن وا ،  المرفق)نغس  ال) )ن، المقصو  ب ل)  من رؤوس األص بع إل "ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين"
حت   -عليه الص   والس م-أ ار الم ء عل  مرفقيه وتوض   -عليه الص   والس م-نه أل  اخ ن فيم  يغس ؛

ال مقتض   ،أشرع في العض  التي هي حرف غ ية ال يستلزم أن ) خ  المرفق أو ال ) خ ، ب  ال ب  من  (إل  وا 
ال ي  خو  المغي  في الغ ية، وج ء في نصوص أخرى أنه  نص آخر؛ ألنه  ج ء  في بعض النصوص تقتض

 أ ار الم ء عل  مرفقيه )   عل  أن المرفق ن  اخ ن. -عليه الص   والس م-ت خ ، لكن  ونه 
وغس   ،الوجه ث ث ً  "إلى المرفقين فغسلهما مرتينفي التور ه ثم أدخل يد، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثالثا  "

 -عليه الص   والس م-هذا وضوء ملفق ب لنسبة للع  ، يعني ثب  عنه  ،الرأس مر  واح  ال) )ن مرت)ن، ومسح 
توض  مرت)ن مرت)ن، ومر  مر ، وثب  عنه أنه توض  أنه ث ثً  عل  وت)ر  واح  ، وثب  عنه أنه  أنه توض  ث ث ً 



  السنة، الواح   سنة، واالثنت ن ملفقً  يعني بعض األعض ء مر ، وبعضه  مرت)ن، وبعضه  ث ثً ،    هذا في  ائر 
 .سنة، والث   سنة

م ذا يصنع؟ من المعلوم أنه )بن  عل  اليق)ن فيم  إذا شك في  شك ه  غس  وجهه مرت)ن أو ث ث ً  ولذا من
ألن االثنت)ن  ، وي تي بث لثةص ته ه  صل  ر عت)ن أو ث  ، تر   ه  صل  ر عت)ن أو ث   )جعلهم  ثنت)ن

 ثً ، أو رجليه مرت)ن أو ذا توض  وشك ه  غس  وجهه مرت)ن أو ث ثً  أو غس  ) يه مرت)ن أو ثمتيقنة، لكن إ
)بني عل  إيش؟ عل  األق  أو عل  األكثر؟ نعم )بني عل  األكثر؛ ألنه إن   ن  في الحقيقة ث    ث ث ً 

ن   ن  في الحقيقة اثنت ن  ف لزي    عل)ه  ب عة، ة، نعم ف)بني ح)نئذ  عل  األكثر؛ ف القتص ر عل  االثنت)ن سنوا 
ن نقص ص ر في الحقيقة ، ..ألنه إن   ن األكثر ب لفع  هو الث   وهذا هو الح ص  فم  زا  عن المشروع، وا 

توض  مرت)ن مرت)ن، لكن إذا  -عليه الص   والس م-وظن أنه  ث   وهي في الحقيقة ثنت)ن األمر سه ، النبي 
أن  متر   ب)ن سنة وب عة، يق)ن من العه  ، نقو   ال ي  أخي ن وزا  ث لثة ل)خرج ببن  عل  األق  وجعلهم  اثنت)

 وب عة.ض  من  ونك تتر   ب)ن سنة ف ونك تتر   ب)ن سنت)ن أف
مسح بهم  ب ل) )ن المبلولت)ن ب لم ء و في اإلن ء  يعني بم ء ج ) ، أ خ  ) يه "ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه"

 وهذا هو المرجح عن  أكثر العلم ء أن مسح الرأس ي ون مر  واح  . "بر مرة واحدةفأقبل بهما وأد"، رأسه
 " مقتض  ذلك أنه ب أ من أ)ن؟أقب  بهم  وأ بر"

 ....طالب:....
تع)ن أن  قتض ه لو   ن ف قب  بهم  ثم أ بروأ بر، نعم أقب ، اإلقب   إل  الوجه، واإل ب ر عن الوجه، م ال، أقب 

حت  ذه  بهم  إل  قف ه، نقو   )ب أ  ألخرى التي تقو   ب أ بمق م رأسه، لكن الرواية اخلفالتكون الب اء  من 
الع)  في ترت) ، ال تقتضي الترت) ، مع أن ابن  ق)ق ب  بهم  وأ بر" الواو ال تقتضي "ف ق  بمق م الرأس، والرواية

قف ، أقب  بهم  إل  القف ، ال يسم  من تكلف ف قب  بهم  إل  قف ه وأ بر عنه عن ال شرحه ج ء ب  م ال )خلو
ن الواو ال تقتضي الترت)  وينتهي اإلش   ، وي ون النص   إإقب   هذا تكلف، يعني من اليس)ر أن يقو  اإلنس ن

ب أ بمق م رأسه حت  ذه  "مجم  يحتم  هذا ويحتم  هذا، ويرجح الب اء  بمق م الرأس الرواية الث نية، في رواية  
 ."  إل  قف همهب
عليه الص   -غس  رجليه يعني إل  الكعب)ن، والكعب ن  اخ ن فيم  يغس ؛ ألن النبي  "ثم غسل رجليه"

 .رع في الس ق، يعني تع ى الكعب)نغس  رجليه حت  أش -والس م
 ."بدأ بـمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلي المكان الذي بدأ منه" يقو  

 جملة   ألول .رواية مفسر  ليس  م
 ."، فأخرجنا له ماء في تور من صفر-وسلمعليه صلى هللا -أتانا رسول هللا "وفي رواية: "

عليه -توض  من التور، ف لذي توض  من التور النبي  -عليه الص   والس م-يعني فتوض  من التور، النبي 
 بن زي  حص  ب لقو  أو ب لفع ؟ يقو   أو عب  هللا بن زي ؟ أو هم  معً ؟ وه  بي ن عب  هللا -الص   والس م

عليه الص   -يعني فتوض  به  "فأخرجنا له ماء في تور من صفر -وسلمعليه صلى هللا -أتانا رسول هللا "



عليه -وه  عب  هللا بن زي  ب)ن وضوء النبي  ،توض  من التور -عليه الص   والس م-، يعني النبي -والس م
 ؟ نعم؟ -عليه الص   والس م-ن التور أو هو يح ي م  حص  منه ب لفع  م -الص   والس م

عليه -وفي هذا أن التعليم ب لفع  أبلغ من التعليم ب لقو ، فعله النبي  ،ظ هر النص أنه توض  من التور أيض ً 
ن   ن األكثر التعليم ب لقو ، لكنه علم ب لفع ، نعم. ،علم ب لفع ، -الص   والس م  وا 

يعجبه التيمن في تنعله،  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا "قالت:  -اي هللا عنهرض-عن عائشة و 
 ."وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله

  ن من ع  ته المطر   يعجبه التيمن، يعني استعم   اليم)ن، جهة اليم)ن،  -عليه الص   والس م-نعم النبي 
 ،لتكون اليمن  أو  م  تنع  ن  ثم اليسرى، والخلع ب لع س؛اليمالرج   يعني في لبس نعله، )نع  في "في تنعله"

)ب أ  "وطهوره"، -عليه الص   والس م-يعني بتسريح شعره )ب أ بشقه األيمن  "تنعله وترجله"وآخر م  تخلع، 
يعني )ب أ ب لتسوك في ج ن  الفم  "وفي سواكه"  الرج  اليمن  ثم اليسرى في رواية ،ب ل)  اليمن  ثم اليسرى 

وليس معن  هذا أنه )تسوك ب ل)  اليمن  عل  م  سي تي، ال، )ب أ بتنظ)ف الج ن  األيمن من الفم،  ،أليمنا
يعني    م  يحت ج إليه يعجبه فيه التيمن إذا   ن  "يعجبه التيمن في تنتعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله"

 .إن   ن  ذلك فله اليسرى  ،مم  ال )ذم وال يستقبح وال يستقذر
ال ب ليمن ، والمرا  في  العلم عل  أنه )تسوك ب) ه اليسرى ب لنسبة للسواك )ب أ بج ن  الفم األيمن، وجمهور أه  

سواكه هن  استعم   الج ن  األيمن من الفم في التسوك وهو التنظ)ف، وليس المرا  به إمس ك السواك ومزاولة 
ن ب لشم  ؛ ألنه من ب   إزالة القذر، فله الشم  ، منهم االستي ك ب ل)  اليم)ن، ال، األكثر عل  أن التسوك ي و 

ن  ،به أمر استحب   -عليه الص   والس م-ألمر النبي  ؛من يقو   لهذا الح )  )تسوك ب ليم)ن، وهو عب    وا 
ق    ال  -رحمه هللا-نف  أمر الوجو  عنه إال أنه مستح ، فهو عب    فهو )تسوك ب ليم)ن، لكن ش)خ اإلس م 

ن   ن ج ه المج  ق   بتفض)  اليم أعلم ن عل  الشم   )أح ًا من األئمة ق    إن التسوك ي ون ب ليم)ن، وا 
 نعم. ،التسوك ،ب لسواك

إن أمتي ))أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة  عن نعيم المجمرو 
 .((ن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعلفم ،محجلين من آثار الوضوء يدعون يوم القيامة غرا  

حتى كاد يبلغ الـمنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع  لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديهوفي 
 غرا   إن أمتي يدعون يوم القيامة))يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول هللا 

 .((استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل فمن ،محجلين من آثار الوضوء
تبلغ الـحلية من المؤمن حيث يبلغ ))يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-سمعت خليلي "وفي لفظ لمسلم: 

 .((الوضوء
  ن )بخر مسج  النبي  ،ر المضعفنعيم بن عب  هللا المجمر، من أجمر الرب عي، أو المجمر من جم   "عن نعيم"

 فلق  بذلك. -رضي هللا عنه-في زمن عمر  -س معليه الص   وال-
 إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا  ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة "

 .-عليه الص   والس م-التي يعرف به  أمته  ءهذه السيم  ((محجلين من آثار الوضوء



أيضً  لون مخ لف للون الس ئ  في األطراف في ال) )ن  محجلين(())البي ض ي ون في الن صية،  وه ))غرا ((
ي تي وله نور )وم القي مة،   لغر  في  ، يعني م  يغس  في الوضوءيعني بسببه ))من آثار الوضوء((الرجل)ن، و 

 والتحج)  في ) يه ورجليه. ،جب)ن الفرس
  إط لة التحج)  متصور  ؟إط لة الغر ؟ نعمإط لة الغر   )ف تكون  ((فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل))

يغس  العض  مع الذراع، ويغس  الس ق مع الق م)ن، يط)  التحج) ، لكن إط لة الغر  غ)ر متصور ،  ،يعني )رفع
م رج من قو  أبي هرير ، لم  ((فليفعلوتحجيله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ))ولذا ق   بعضهم إن قوله  

ي الصحيح)ن ه ذا، واألص  إذا لم يقم  ل)  عل  اإل راج أنه مرفوع   صله، ولو س غ لن  )ثب  مرفوعً ، لكنه ف
 م رجة من غ)ر  ل)  )   عل  اإل راج م  سلم لن  شيء، ف إل راج يحت ج إل   ل) .  هذه أن نقو  في أي جملة

 و  الوجه؟ نعم؟ هو يعني ه  معن  إط لة الغر  أن )تج وز ح ((فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل))
لكنه عل  بع  يعني، عل  بع  أن ي ون يط)  بق ء الم ء في وجهه؛ ألنه سب  الغر  والتحج) ، أو )زي   ،محتم 

 ،، عل     ح   عل  اإلنس ن أن يفع  م  أمر به شرع ً من الوجه، أو يسبغ وي رر في الق ر المشروع غسله
ألن بعض الن س  وال يقو   هذا من ب   االحتي ط؛ وال )زي  ،ذلكفي  -عليه الص   والس م-ويقتفي أثر النبي 

)زي  في الكيفية وفي الكمية ف) خ  في ح)ز االبت اع، وق  عرف عن بعض أه  العلم ابن  ق)ق الع)  والح فظ 
هذا ترجمة    من الش)خ)ن أن في ق لوا ، أو في مق ار م  يغس ، و العراقي وغ)رهم  الزي   ، سواًء   ن في الع  

 ؟هو ال ) خ  في الوسوسة المذمومة، نقو  ي  أخي  م  معن  هذا االحتي طو يفع نه من ب   االحتي ط، 
عليه -عل  لس ن نبيه  -ج  وع -وزي    عل  م  شرعه هللا  ،االحتي ط إذا أ ى إل  ارتك   محظور  م  هن 

 ،تي ط، عل  اإلنس ن أن يقف مع الشرعف الحتي ط  م  ق   ش)خ اإلس م في ترك هذا االح ،-الص   والس م
 ) ور مع الشرع.
 ".حت      )بلغ الرمن ب)ن ب  هرير  )توض  فغس  وجهه وي يهرأ)  أ"وفي لفظ آخر  

 ،المن   هن  مجتمع رأس العظم مع الكتف ،يعني فسر م  تق م ذ ره من إط لة التحج)  ب نه     )بلغ المن ب)ن
 ام أمة محم  )بعثون غرًا محجل)ن لم ذا ال  )ن، هذا فهم من أبي هرير  أنه م ثم غس  رجليه حت  رفع إل  الس ق

فلم ذا ال نزي ؟ نقو   ال، ال نزي ، ب  نقف عل  م   ،يعني هذا أمر مطلو  ومحبو  ؟نزي  في التحج)  والغر 
 .-عليه الص   والس م-ج ءن  عن المعصوم 

محجلين من  إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا  ))يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا "ثم ق    
 .((فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل ،آثار الوضوء

 وعرفن  أن الحف ظ ح موا ب ن هذا م رج من قو  أبي هرير .
تبلغ الـحلية من المؤمن حيث يبلغ ))يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-سمعت خليلي "وفي لفظ لمسلم: "
 .((وضوءال

 ويري  بذلك أن )زي  لكي تكون حل)ته أكثر,
  لو  ن  متخذًا خليً  التخذ  أب  ب ر خليً ، ولكن  يقو   -عليه الص   والس م-الرسو   "سمعت خليلي"

"، -صل  هللا عليه وسلم- هن  يقو   "سمع  خل)لي   لو  ن  متخذًا(( وهن  ج ء بجزأ)ن ص حب م خل)  هللا((



ف ه  العلم يقولون     لو  ن  متخذًا خليً  التخذ  أب  ب ر(()نفي هذه الخلة  -يه الص   والس معل-والرسو  
)تخذ أح ًا من الن س خليً ، أم   ونه )تخذ خل)  يح  من قب   -عليه الص   والس م-المنفي والممنوع  ونه 

ه ، يعني المحبة ال ئقة المحبة ونه )ت م  في م نع، الخلة غ ية ،بعض المسلم)ن نه ية المحبة وخ لص المحبة
 -عليه الص   والس م-ف ، ف ون النبي  -ج  ع -، أم  م  زا  عل  ذلك مم  هو من خص ئص الر  ب لبشر

"سمعت خليلي )تخذ غ)ره خليً  هذا هو الممنوع؛ ألنه خل)  هللا، أم   ون غ)ره )تخذه خليً  ف  ب س، ولذا ق    
ُلؤ ا يعني )وم القي مة،  ))تبلغ الحلية((يقول:  -لمصلى هللا عليه وس- َن ِفيَها ِمن  َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلؤ  }ُيَحلَّو 

ف)زا  عل  المشروع لكي  ((تبلغ الـحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء)) [( سور  الحرج61 ] َوِلَباُسُهم  ِفيَها َحِريٌر{
 .تزي  هذه الحلية، هذا مفهومه

 وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.وهللا أعلم، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (4كتاب الطهارة ) -عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته

 سم

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين.الحمد هلل رب العالمين، 

 .برحمتك يا أرحم الراحمين حاضرينللاللهم اغفر لنا ولشيخنا و 
 :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 

 ستطابةاب االب
ني إاللهم ))كان إذا دخل الخالء قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -هللا عنه يرض-عن أنس بن مالك 

 . ((خبث والخبائثأعوذ بك من ال
 الخبث: بضم الخاء والباء جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين.

 الخبائث: جمع خبيثة، وهن إناث الشياطين.
  -تع ل  رحمه هللا-يقو  المؤلف 

 باب دخول الخالء 
 ه.والمرا  به هن  م  )خلو فيه المرء بنفسه لقض ء ح جت ،هذا األص  الخ ء     م  )خلو فيه اإلنس ن بنفسه،

واالستط بة، الس)ن والط ء للطل ، يعني طل  الط) ، والط)  واإلط بة إنم  تكون بإزالة م  يستقذر ويستقبح، 
 ب الستنج ء واالستجم ر. ة األثر المتبقي بع  قض ء الح جةإزال   خو  الخ ء لقض ء الح جة، واالستط بة

كم هذا الذ ر الذي ذ ره المؤلف من ح )  أنس )ذ ره  أه  العلم في هذا الب  ، من ذل  خو  الخ ء له آ ا 
 -عليه الص   والس م-أن النبي ، أو -صل  هللا عليه وسلم- ق    ق   رسو  هللا -رضي هللا عنه-بن م لك 

، إذا  خ  الخ ء،  خ  فع  م ضي، وعرفن  في  رس األمس أن الم ضي يطلق ويرا    ن إذا  خ  الخ ء ق  
 ، إيش معن  الم ضي؟ يعني انته  إذا  خ  يعني  خ  وانته ، يطلق ويرا  به الفراغ به الفراغ  م  هو األص

 من الفع   م  هو األص  في الم ضي؛ ألنه يحص  في الزم ن الم ضي.
 "إذا  خ "يطلق الفع  الم ضي ويرا  به الشروع في الفع ، يطلق ويرا  به إرا   الفع ، فه  المرا  من قوله  

بمعن  أنه أ خ   ؟ل خو ؟ نعم؟ ه  المرا  به إذا فرغ من ال خو ؟ ال، ه  المرا  به إذا شرعيعني إذا فرغ من ا
شرع في ال خو ؟ أو إذا أرا  ال خو ؟ يعني قب  الولوج في الم  ن الذي ال )نبغي أن )ذ ر هللا  ؟إح ى رجليه
إال في هذا  -   والس معليه الص-  ن )ذ ر هللا في جميع أحواله  -عليه الص   والس م-فيه، النبي 

ج  -الس م مع أنه واج ؛ ألن الس م اسم من أسم ء هللا  -عليه الص   والس م-الموضع، لم )ر  النبي 
  -وع 

 وهرررررررو السررررررر م علررررررر  الحقيقرررررررة سررررررر لم  
 

 مررررررن  رررررر  مرررررر  ع)رررررر  ومررررررن نقصرررررر ن   
 



تيمم ور  الس م،  ،-  والس معليه الص -لم  سلم عليه وهو يقضي الح جة م  ر  الس م، لم  فرغ ر  الس م 
اللهم أصله  ي   ((ني أعوذ بكإاللهم ))ق     -عليه الص   والس م-يعني أرا   خو  الخ ء  ،فإذا  خ  الخ ء

-وفي هذا الموضع يستع)ذ النبي  ،ومن شر    ذي شر ،أي ألتجئ إليك من    م  يضر ،إني أعوذ بك هللا
 ب  والخب ئ .من الخ بربه -عليه الص   والس م

ن ثهم، الرواية األخرى بإس  ن   الخب  ب لضم ذ ران الشي ط)ن، والخب ئ  إن ثهم، ف ستع ذ من الشي ط)ن ذ ورهم وا 
، والشي ط)ن يشم  شي ط)ن ه يستع)ذ من الشر وأهله ، ويرا  به ح)نئذ  الشر، والخب ئ  الشي ط)ن، ف  نالب ء الخب  

ويلتج  إل   ،ستع ذ منهمف ئهم وخف ء طريقتهم في الوسوسة والتضل)  ي  خإلنس وشي ط)ن الجن، شي ط)ن الجن لا
 ب فع شرهم، وشي ط)ن اإلنس، وبعضهم أش  ضررًا من شي ط)ن الجن؛ ألن شي ط)ن الجن تف)  -عز وج -هللا 

عز -ف)هم االستع ذ ، ب)نم  شي ط)ن اإلنس ق  ال تف)  ف)هم االستع ذ ، لكن عل  اإلنس ن أن )لتجئ إل  هللا 
 أن يع)ذه من شي ط)ن اإلنس والجن. -عز وج -ويص ق اللج  إل  هللا  ،-وج 

}َوَمن ، -عز وج -من أهم م  يطر  الشي ط)ن شي ط)ن اإلنس والجن الذ ر، ف  )زا  لس نك رطبً  بذ ر هللا 
َطان ا َفُهَو َلُه َقِريٌن{  َمِن ُنَقيِ ض  َلُه َشي  ح  ِر الرَّ لكن الذي ي زم الذ ر وأعظم الذ ر  [الزخرف ( سور 16 ]َيع ُش َعن ِذك 

، بقراءته عل  الوجه الم مور به ب لت بر والترت) ، هذا يطر  الشي ط)ن، ب  من أعظم -ج  وع -  م هللا 
الشيط ن ، ويغف  عنه يقيض له الشيط ن، و ولذا من يعش )تع م  عن ذ ر هللا ،الوس ئ  التي تطر  الشي ط)ن

َطان ا{ ُنَقيِ ض  َلهُ }جنس،  }َشَياِطيَن ن ر  في سي ق الشرط تعم النوع)ن من اإلنس والجن،  [( سور  الزخرف16 ] َشي 
ِل ُغُرور ا{ ُرَف ال َقو  ن تع ون عليه النوع ن هلك  [( سور  األنع م336 ] اإِلنِس َوال ِجنِ  ُيوِحي َبع ُضُهم  ِإَلى َبع ٍض ُزخ  وا 

ال في مث  هذه الح لة يستع)ذ من الشي ط)ن؛  ،أحي  قلبهوأنقذه و  ،-ج  وع -إال إن لطف هللا به  وارتب  بربه، وا 
ألن هذه الكنوف وهذه الحشوش م وى للشي ط)ن، تح  األم كن القذر ، تح  النج س  ، تح  المستقذرا ، تح  

ج  - ، لكن إذا أر   أن ت خ  استعذ ب هلل، فيعصمك هللا-عز وج -هذه األم كن التي ال )نبغي ف)ه  ذ ر هللا 
 من هؤالء الشي ط)ن، نعم. -وع 

إذا أتيتم الغائط )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه- عن أبي أيوب األنصاري و 
 .((فال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول، وال تستدبروها، ولكن شرقوا أو غـربوا

 .-عز وجل-ونستغفر هللا  ننحرف عنهاف نحو الكعبة وجدنا مراحيض قد بنيتف قال أبو أيوب: فقدمنا الشام
 وهذا بالنسبة ألهل المدينة المنورة. ،المغرب شرقوا أو غربوا: اتجهوا نحو المشرق أو

الحدث  ، فكن وا به عن نفسن األرض ، كانوا ينتابونه للحاجة: الموضع المطمئن مالغائط :–رحمه هللا–قال المصنف 
 كراهية لذكره بخاص اسمه. 

 .وهو أيضا كناية عن موضع التخل ي ،والمراحيض: جمع مرحاض، وهو المغتسل
إذا أتيتم )): -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي أيوب األنصاري نعم يقو   

ص  في األ ألن ؟يعني ه  معن ه إذا أر تم إتي ن الغ ئ  أو شرعتم في  خوله ،وأت  هن  فع  م ضي ((الغائط
غ ئ ،  ونه يطلق عل  الخ رج من اإلنس ن؛ ألن هذا الخ رج إنم  )وضع في يسم   الغ ئ  الم  ن المطمئن

را   الح  ، فهو  ن ية.  الم  ن المنخفض، فإط قه عل  م  )خرج من اإلنس ن من إط ق المح  وا 



ي فيه اإلنس ن ح جته بح)  ال )راه الذي يقض ب لغ ئ  الم  ن المطمئن المنخفض المقصو  ((إذا أتيتم الغائط))
قض ء ح ج تهم الخ صة في الخلوا  والفلوا  بع)   عن أم كن     العر  قض ء الحوائج،الن س، و  ن  ع 

التجمع  ، إل  أن اتخذ الن س الكنف لقض ء الح ج  ، ف  ن العر  عل  هذه الطريقة والمسلمون في ص ر 
من ب)وتهم بح)  ال )راهم الن س  إذا أرا وا قض ء الح جة خرجوا -عليه الص   والس م-اإلس م في عه ه 

فيقص ون األم كن المطمئنة، وم    ن  ب)وتهم تستوع  وضع مث  هذه ال ورا  وأم كن مخصصة لقض ء 
الح جة، ال،   ن  ب)وتهم بق ر الح جة، السقف ب ل) ، الرج  الطوا  إل  رأسه، والرج  الع  ي يمس السقف ب) ه، 

الرتف ع، وب لنسبة للطو  بق ر الق مة، م  )زي ون عل  ق ر الح جة؛ ألن هذه ال ني  ليس  مقر وليس  ه ف هذا ا
وال مقص  عن هم، يعني مثلم  يس ن اإلنس ن في الحج مثً  إل  وق  قري  والن س م  توسعوا، يس نون في 

ومن اهت ى  -عليه الص   والس م-النبي ؛ ألنهم يعرفون المس لة أي م وهم م ش))ن، وهذه نظر  ..األم كن التي
"إذا أصبح  ف  تنتظر     ن في ال ني    نك غري  أو ع بر سب) ((به يه لل ني ، غري  أو ع بر سب) ، 

ذا أمس)  ف  تنتظر الصب ح"و  ،المس ء أج بوا ولبوا؛ ألنهم ع رف)ن أن  -عز وج -ولذا مت  ج ء  اعي هللا  ،ا 
  ط   فمآله إل  هذه الحفر ، م    نوا )جعلون المراحيض ومواضع قض ء الح ج   في المس لة أي م، والعمر مهم

  ن حريص عل  أن يحتج   -رضي هللا عنه- اخ  الب)و  ف  نوا )خرجون، بم  في ذلك النس ء، و  ن عمر 
)نز  في هذا النس ء ال سيم  أمه   المؤمن)ن، و  ن يقو   ق  عرفن ك ي  سو   إذا أرا   الخروج، من أج  أن 

{فنز  الحج  ، وج ء األمر ب لقرار،  ،األمر شيء يح  من خروج النس ء َن ِفي ُبُيوِتُكنَّ  [( سور  األحزا 11 ] }َوَقر 
)خرجون إل  األم كن، والنبي    نواففي الس بق  ا يقضون حوائجهم في ب)وتهم، وأم بع  ذلك توسع الن س، وص رو 

لمذه  أبع ، وهذا عن  إرا   الغ ئ ، أم  عن  إرا   البو  ف  يحت ج أن )بع ، إذا أرا  ا -عليه الص   والس م-
عليه الص   -نعم ال )بو  في طريق الن س وال في ظلهم وال في موار هم، ي تي إل  زاوية  م  فع  النبي 

، -الص   والس م عليه-، فب   ق ئمً   ف ن  نه((ا  في ح )  حذيفة أت  إل  سب طة قوم فق   لحذيفة   -والس م
 هذا في الكت  السبعة، رواه الجم عة، المقصو  أن هذه هي ح لتهم و ) نهم وطريقتهم.

يحرم أن يستقب  اإلنس ن القبلة إذا أرا  قض ء الح جة ال  ((فال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول ))إذا أتيتم الغائط
وال خلف ظهرك وأن   ،ال تجع  القبلة تلق ء وجهك روه ((وال تست ب   ف  تستقبلوا القبلةب لغ ئ  وال ب لبو ، 

 والسي ق )   عليه.تقضي الح جة، وهذا ظ هر في الصح ري، 
ومن   ن عل   ،هذا خط   أله  الم )نة ((ولكن شرقوا أو غرربوا  الجهة محترمة،  ((ولكن شرقوا أو غـربوا))

ر ، إن اتجه إل  جهة المشرق ف لقبلة عن يم)نه، سم  الم )نة، إذا اتجه إل  جهة المشرق أو إل  جهة المغ
ذا اتجه إل  جهة المغر  ف لقبلة عن يس ره، لم يستقب  القبلة ولم يست بره ، هذا من   ن عل  جهة وسم   وا 

غر ، ق وي  شر  الم )نة ممن   ن شم   م ة، وفي ح مهم من   ن عل  الجهة المق بلة الجنوبية، جنو  الكعبة ي  
؟ ال، ال يق   لهم  شرقوا أو غرربواأو غر  الكعبة  مصر ه  يق     ،شرق الكعبة  نج  مث ً لكن من   ن في 

بروا الكعبة، ؛ ألن نج  إن غربوا استقبلوا الكعبة، إن شرقوا است بروه ، أه  مصر إن غربوا است شرقوا أو غرربوا
 وه ذا، ف لخط   أله  الم )نة ومن   ن عل  سمتهم. إن شرقوا استقبلوه 



  إذا نعم الخط   ق  ي تي وهو األص  ع م لألمة  له ، وب لنسبة عموم الح )    ((ولكن شرقوا أو غـربوا))
هذه ق ع   ع مة لألمة  له ، نعم توجيه نبوي أله  الم )نة ألن  أت)تم الغ ئ  ف  تستقبلوا القبلة وال تست بروه ((

لئ  يستقب  القبلة أو يست بره ، ف لنهي الع م ال  ؛غري يشرقوا أو يغربوا، و   يفهم المقصو  من التشريق والت
ومن   ن  ،عل  أه  الم )نة ب لتشريق والتغري  من   ن عل  سمته  الجميع، فيق ستستقبلوا وال تست بروا يشم  

 في الجهة المق بلة له .
ق وفة، األمر ب لتشري؛ ألن العلة معر يقتضي، لكن أجنبوا أو أشملوا   األخرى مقتض  النظر في الح ) الجه 

لئ  يستقبلوا القبلة، فمقتض  هذا األمر أن ال تستقب  القبلة وال تست بر، و    والتغري  ب لنسبة أله  الم )نة
   يحقق امتث   هذا األمر في بل ه، نعم؟يصنع م

 ....طالب:....
ق، يعني لمن   ن  جهته إيه مم ن م  ب)ن المشرق والمغر  قبلة، يقو  عب  هللا بن المب رك  أله  المشر 

أله  المشرق اللي م  هم المشرق  ة، لمن   ن  جهته إل  إيش؟ إذا قلن   ب)ن المشرق والمغر  قبل...المغر 
اللي هم أه  نج  والخل)ج ال، اللي أه  المشرق اللي هم خراس ن وشم   العراق، هذا   م ابن المب رك فتكون 

، هذا  ل)  عل  أن المقصو  -إن ش ء هللا-، وسي تي هذا الح )  ..أنقبلتهم  ذا، عل     ح   هذا  ل)  عل  
 الجهة وليس المقصو  ع)ن الكعبة؛ ألنه يستح) .

 اتق ًء ل ستقب   واالست ب ر. ((وال تستدبروها، ولكن شرقوا أو غـربوا  تستقبلوا القبلة بغائط وال بولفال))
يم)نً  أو  فننحرف عنه  يعني جهة الكعبة، "نيت نحو الكعبةفوجدنا مراحيض قد ب قال أبو أيوب: فقدمنا الشام"

 .-عز وج -ونستغفر هللا  شم اًل،
فعل  من  خ  مرح ضً  بني تج ه الكعبة أو يست بر فيه الكعبة أن )نحرف يمنيً  أو شم اًل بم  يحقق امتث    ال 

البني ن، أم  البني ن ال ) خ ، ب ل)   وهذا الح )  خصه بعضهم في الصح ري  ون  ،تستقبلوا القبلة وال تست بروه 
قب  أن يقبض بع م  م  في ح )  عب  هللا بن عمر أنه رقي عل  ب)  أخته  -عليه الص   والس م-أن النبي 

ة، منهم من يقو   هذا يقضي ح جته مستقب  الش م مست بر الكعب -عليه الص   والس م-حفصة فوج  النبي 
، -عليه الص   والس م-ى من قو  إن هذا خ ص ب لنبي وهذا قو  له وجه، أقو  ي الصح ري،وذاك ف في البني ن

"ال تستقبلوا... وال واألمر )تجه إل  عموم األمة،  -عليه الص   والس م-منهم من يقو   إن هذا خ ص ب لنبي 
ه، نقو   قض  ح جته مست بر الكعبة هذا خ ص ب -عليه الص   والس م-هذا للجميع، و ونه  تست بروا"

صوص، لكن ال ب  من التخصيص يحت ج إل   ل) ، وأمر آخر وهو أن التخصيص ق  يسلك للجمع ب)ن الن
يعني ترك  ؟، ه  استقب   القبلة واست ب ر القبلة ب لبو  والغ ئ  أكم  أو تر ه أكم ؟ نعمم حظة المعن 

، فع م -عز وج -المعظمة عن  هللا  ، تعظيم الكعبة-عز وج - االستقب   واالست ب ر من تعظيم شع ئر هللا
االستقب   واالست ب ر أكم  من االستقب   واالست ب ر، ف )ف نقو   إن األمة يطل  منه  م  هو أكم  مم  يفعله 

ال م  ي حظ؟ نعم ؟-عليه الص   والس م-النبي   ؟ي حظ هذا وا 
 ....طالب:....

ال مو بواضح؟   نع) ، واضح وا 



 ....طالب:....
، وتعظيم هذا الب)  من -عز وج -الستقب   واالست ب ر من ب   تعظيم هذه الجهة التي ف)ه  ب)  هللا نقو   ا

عليه -، وتعظيمه  من تقوى القلو ، فهو أكم  من ع مه، ف )ف نقو   إن النبي -عز وج -تعظيم شع ئر هللا 
    م   يطل   ؟  خ ف األكم له أن يفع  م  هو خ ف األكم  واألمة ممنوعة من أن تفع -الص   والس م

ال  -عليه الص   والس م-أول  به، ف لقو  ب ن هذا خ ص ب لنبي  -عليه الص   والس م-من األمة ف لنبي 
عليه -وجه له، أوجه منه أن يق    هذا خ ص ب لبني ن، ويبق  النهي في الصح ري، ومنهم من ق    فعله 

 كعبةقض  ح جته مست بر ال -عليه الص   والس م-الستقب  ؛ ألنه خ ف ا ن سخ ل ست ب ر -الص   والس م
ب)ن  من المتق م، لكن إذا أم ن الجمع مستقب  الش م، والقو  ب لنسخ يحت ج إل   ل) ، نعم معروف المت خر

النصوص والعم  ب لنصوص  له  أول  من القو  ب لنسخ؛ ألنه تعط)  لبعض النصوص، القو  ب لنسخ تعط)  
لنصوص، ف ول  م  يق    إن هذا خ ص ب لبني ن، ويبق  النهي عن االستقب   االست ب ر في الصح ري، لبعض ا

 .فعله أبو أ)و  أحوطومع ذلكم م  
ننحرف عنه   "فننحرف عنها قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة،"م ذا يقو ؟ 

ن   ن   "-لعز وج-ونستغفر هللا " يم)نً  أو شم الً  اعتراف ب ن هذه المراحيض التي بن)  عل  غ)ر ه ى، وا 
في البني ن، ف)نبغي أن تعظم الكعبة، لكن ال ي ثم من استقب  واست بر في البني ن، ومع ذلكم األكم  أن ال تكون 

 نعم.أنه ال )جوز االستقب   واالست ب ر حت  في البني ن، ؛ ألن من أه  العلم من )رى الطر  تج ه الكعبة
- -فرأيت النبي  على بيت حفصة قال: "رقيت يوما   -مارضي هللا عنه-وعن عبد هللا بن عمر بن الخطاب 

 , مستدبر الكعبة".يقضي حاجته مستقبل الشام -صلى هللا عليه وسلم
 ، نعم.ق وقلن   إنه محمو  عل  البني نهذا الح )  ح )  ابن عمر الذي أشرن  إليه في شرح الح )  الس ب

 , فأحمل أنايدخل الخالء -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا "قال:  -رضي هللا عنه-ن أنس بن مالك وع
 ."فيستنجي بالماء وغالم نحوي إداوة من ماء وعنزة

 والعنزة: الحربة الصغيرة. 
 م  عن ك؟ م  روجع بع  الطبع. واإل او ؟ إن ء صغ)ر من جل ،

 ....طالب:....
 إيه ال.

) خ  الخ ء, يعني لقض ء ح جته  -صل  هللا عليه وسلم-ق      ن رسو  هللا  -ي هللا عنهرض-ح )  أنس 
ف حم  أن  وغ م، أحم  أن  وغ م، نعم أنس غ م يحم  هو وغ م نحوه من الغ م هذا؟ نعم عب  هللا بن 

ال ليس بغ م ؟غ م أو ليس بغ مهو مسعو ، لكن ه    ؟ابن مسعو  في ذلك الوق  غ م وا 
 ....طالب:....
  في ابن معسو ، أنس صغ)ر صحيح، لكن قوله  "نحو" يعني أنس من أسن ن ابن مسعو  أو قري ،ابن مسعو 

 .السن؟ ابن مسعو  أكبر ب ث)ر
 ....طالب:....



، أم  قوله  "نحوي" هو غ م ب عتب ر م  -رضي هللا عنه-ال، ال هو ابن مسعو  م  في إش   ، هو ابن مسعو  
عتب ر أن الخ مة   ن  من ش ن الغلم ن أطلق عليه الغلم ن من هذه الح)ثية، وقوله  "نحوي" يعني ليس   ن، وب 

ال ابن مسعو  أكبر من أنس يم ن بث ث)ن سنة يم ن،  ب)ر  وي في السن، إنم  نحوي في الخ مةفي السن نح وا 
 .-رضي هللا عنه- ابن مسعو 

الضم)ر هذا؟  ؟أن  هذه م  ف ئ ته  الخالء فأحمل أنا وغالم" يدخل -صلى هللا عليه وسلم-"كان رسول هللا 
لمجيء ب لضم)ر ن  وغ م، نعم، يقولون  الف ئ   ف حم  أ ؟ولم  جيء به؟ نعم "ف حم  أن  وغ م"إعرا  الضم)ر 

 والف ع  ضم)ر مستتر في أحم ؟ ؟هن  ف حم  أن  وغ م، لم ذا م  ق    ف حم  وغ م
 ....طالب:....
 لة لغوية م  يحت ج، ال ب  من اإلتي ن بهذا الضم)ر، ال ب  من اإلتي ن به، ال ب  من الف ص  هن ؛ ألنه ال، المس

 م)ر المرفوع إال مع وجو  الف ص .ال )جوز العطف عل  الض
ن علرررررررررر  ضررررررررررم)ر رفررررررررررع متصرررررررررر   وا 

 

 عطف  ف فص  ب لضم)ر المنفص  
 ج

  .ال ب ، ف فص  ب لضم)ر المنفص 
 ر  أو ف صررررررررر  مررررررررر  وبررررررررر  فصررررررررر  )ررررررررر

 

 فرررررررررررر لنظم ف شرررررررررررريً  وضررررررررررررعفه اعتقرررررررررررر  
 

 ف  ب  من اإلتي ن بضم)ر الفص  في مث  هذا.
- م  ق   المؤلف  ،اإل او  إن ء صغ)ر من جل  "معي إداوة" في الخ مة ال في السن "فأحمل أنا وغالم نحوي"

َس ِمَن ا من( هذه يقولون  بي نية،  "إداوة من ماء" -رحمه هللا ج  َتِنُبوا الرِ  َثاِن{}َفاج  َو  فمن هذه  [( سور  الحرج17 ] أل 
 بي نية.

عليه -ويلق  عل)ه  ثو  يستتر به النبي  ،هي الحربة الصغ)ر  تغرس في األرض  العنز  وعنزة" "إداوة من ماء
صل  إل   -عليه الص   والس م-، النبي ..، ويستتر به  في الص   العنز ، وليس المرا  به -الص   والس م

 م  ق   بعضهم، شخص عنزي ق    نحن قوم لن  شرف صل  إل)ن   ،ي ستر ، ليس المرا  به  القب)لةعنز ، يعن
 ،، إن   ن صل  إلي م أيضً  ب   إلي م، نعم، ال، ال ليس المرا  هذا، هذا جه -صل  هللا عليه وسلم-رسو  هللا 

ال ..،إن لم ي ن ع   عل  سب)  م ق    عنز  المرا  به  العنز الح)وان م  يم ن، بعضه ق له  عل  سب)  الطرفة وا 
أواًل صحف فق    عنز ، س ن النون، ثم رأى أن )ري ذلك  ..،ف وق  المعروف، ورواه بعضهم ب لمعن  وصح  

-إل  ش ه، والمرا  به  الحربة الصغ)ر ، يصلي إل)ه  النبي  -صل  هللا عليه وسلم-ب لمعن  فق    صل  النبي 
 .تتر بم  )لق  عل)ه  من ثو  ونحوهق  ب)ن ) يه ليقضي ح جته أم مه ، ليسوتل ،-عليه الص   والس م

يستنجي ب لم ء، ف الستنج ء ب لم ء مجزئ  "فأحمل أنا وغالم نحوي إدواة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء"
ن وج  من )خ لف في الص ر األو ، وج  خ ف وأن الم ء ال )جزئ، وأنه تنج ء ، ب  ال )جوز االس..إجم عً ، وا 

به؛ ألنه من النعم الذي )ج  احترامه ، لكن مث  هذا الح )  )ر  مث  هذا الك م، ف الستنج ء ب لم ء هو 
 ،األص ، وهو الذي يقطع أثر الخ رج ب لكلية، أم  االستجم ر ب لحج ر  ف)خفف، لكن م  يقطعه ب لكلية،  م  تق م

 ؟نعم
 ....طالب:....



استنج  ب لم ء فق ، واستجمر  -عليه الص   والس م-ليس ب زم، النبي ال م  )لزم، هذا  ال، ليس بوار ،
 ب لحج ر  فق .

، وأنهم وذ ر أن هللا أثن  عل)هم ،ذه  إل  أه  قب ء -عليه الص   والس م-ج ء في ح )  فيه مق   أن النبي 
عليه الص   -)ف، فثب  عنه لكن الخبر ضع ،، فس لهم لم ذا؟ ق لوا  إن  نتبع الحج ر  الم ءيحبون أن )تطهروا

عليه -أنه استنج  ب لم ء فق ، وثب  عنه أنه استجمر ب لحج ر  فق ، وأم  الجمع ب)نهم  فلم )ثب  عنه  -والس م
 .-الص   والس م

 ....طالب:....
 نعم. ،القصة ضعيفة ،ال، ضعيفة، ضعيفة

لكن هذا من  الحج ر  الم ء فإني أستح)هم" واج ء من ح )  ع ئشة ق ل  لنس ء المسلم)ن  "مروا أزواج م أن )تبع
استنج  ب لم ء فق ، واستجمر ب لحج ر  فق ،  -عليه الص   والس م-أم  من فعله ، - رضي هللا عنه-فهمه  

ثم )تبع ذلك الم ء من غ)ر تعب   ،فمن أرا  أن )خفف ف ستعم  من  )  وشبهه ؛ لئ  )ب شر النج سة المغلظة ب) ه
 نعم.فهو م  ذ رن ،  -عليه الص   والس م-أم  الث ب  عنه بهذا ال ب س، 

))ال قال:  -صلى هللا عليه وسلم-: أن النبي -رضي هللا عنه-وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي األنصاري 
 .وال يتنفس في اإلناء(( ،وال يتمسح من الخالء بيمينه ،يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول

  ال ق     -عليه الص   والس م–  أن النبي -رضي هللا عنه-ن ربعي األنص ري عن أبي قت    الح ر  ب
وهذا  اخ  فيم  تق م من أن اليم)ن تكون ال يمس ن((   ال يمسن أح  م ذ ره بيم)نه وهو )بو ((    أو ((يمسن

لبو ، ه  مفهوم بخ ف الشم   فهي لم  يستقبح، فنهي اإلنس ن أن يمس ذ ره بيم)نه ح   ا ،لألعم   الشريفة
وال يمسن أح  م    هذا أنه له أن يمس ذ ره بيم)نه في غ)ر ح لة البو ، بمعن  وهو )بو  ح  ، والح   أنه )بو 

مفهوم هذا أنه له أن يمس ذ ره بيم)نه في غ)ر ح   البو ، في ون النهي خ ص بح    ذ ره بيم)نه وهو )بو ((
التي تق م شيء منه  ت   عل  أنه ال يمس ذ ره بيم)نه مطلقً ؛ ألن البو ، لكن مع ذلكم األصو  الع مة واأل لة 

هذا مم  يستقذر ويستقبح، فلو احت ج إل  أن يمس ذ ره استعم  الشم  ، ويستوي في ذلك الفرج ن القب  وال بر، 
 لهم  من ال) )ن الشم  ، وأم  اليم)ن ف)نبغي أن تكرم عن مث  هذا.

ب  يستعم  في ذلك ) ه الشم  ؛ ألن اليم)ن )نبغي أن تحترم، فتستعم  فيم   ))وال يتمسح من الخالء بيمينه((
 يحم  وفيم  يم ح، في األمور الشريفة ال األمور الوضيعة.

إذا شر  شر  ث ثً ، )تنفس خ رج اإلن ء؛ لئ  )خرج  -عليه الص   والس م-النبي  ))وال يتنفس في اإلناء((
ويحتم  أن يص ح  هذه الرائحة أمور تخف  عل   ،له رائحة  ريهة و ذلكم النفس ،منه شيء مم  يستقذر

أثب  الط  أن هن ك جراثيم ال ت رك ب لع)ن المجر  ، تخرج من اإلنس ن مع النفس ف ونه )تنفس خ رج  ،الن س
نه لم  ثب  فيه من النهي؛ أل ؛اإلن ء هذا هو المطلو ، والتنفس في اإلن ء م روه  راهية ش )   عن  أه  العلم

 إم  عل  نفسه إن أرا  مع و   الشر ، أو عل  غ)ره ممن )نتظره ممن )ري  الشر  بع ه، نعم. ،يقذره
))إنهما فقال:  بقبرين -صلى هللا عليه وسلم-قال: مر النبي  -مارضي هللا عنه-وعن عبد هللا بن عباس 

 ا اآلخر: فكان يمشي بالنميمة((أما أحدهما: فكان ال يستتر من البول, وأم ،ليعذبان, وما يعذبان في كبير



))لعله فأخذ جريدة رطبة, فشقها نصفين, فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول هللا, لم فعلت هذا؟ قال: 
 .يخفف عنهما ما لم ييبسا((

صلى هللا عليه -قال: مر النبي  -رضي هللا عنهما-"عن عبد هللا بن عباس   -تع ل  رحمه هللا-يقو  المؤلف 
))إنهما "بقبرين فقال:  -عليه الص   والس م-من فعله  ابن عب س يح ي هذه القصة بقبرين" -موسل

عليه الص   -عل  حقيقة ح لهم  وأنهم  يعذب ن، وأم  من ع اه  -عليه الص   والس م-أطلع النبي  "ليعذبان((
لم  مر بهذ)ن القبرين  -   والس معليه الص-ف لنبي  ؟ال ) ري أح  ص ح  القبر هذا منعم أو معذ  ،-والس م

 أطلع عل  م  في  اخلهم  من العذا .
ألن الن س )تس هلون في  ؛يعني في نظر الن س وم  يعذب ن في  ب)ر ))إنهما ليعذبان, وما يعذبان في كبير((

ن األمرين ومزاولتهم لهم ، ف لن س )زاولون هذ) يعني عل  ح  زعم الن س ))وما يعذبان في كبير((هذا األمر، 
مم  )   عل  أنهم  صغ)ران في نظر الن س، ولذا ق   في بعض  ،ب)نهم من غ)ر ن )ر في الغ ل  استخف فً  بهم 

والنميمة من عظ ئم األمور، والنم م يفس  في س عة م  ال    وم  يعذب ن في  ب)ر، بل  إنه  ب)ر((   الرواي 
 يفس ه الس حر.

  ال يستنزه من وفي رواية     ال يستبرئ((ال يستتر، وفي رواية   بول(())أما أحدهما: فكان ال يستتر من ال
أو م  يحت ج إليه، ال )جع  ب)نه وب)ن  ،ف   عل  أنه ال يحت ط لنفسه فيغس  النج س   من ب نه أو ثوبهالبو (( 

وفي رواية   ،لبو ا ف   عل  أنه )ب شر النج سة، ال يستتر من بوله، من ،هذه النج س   ستر ، س تر وح جز
 ، واست   بهذا الح )  عل  و وفي هذا ر  عل  من حم  الح )  عل  عمومه، ال يستتر من الب   من بوله((

أن البو  نجس بإط ق، وي خ  فيه بو  م كو  اللحم، الش فعية يست لون بهذا عل  أن بو  م كو  اللحم   إلب  
هذه عن هم جنسية  (أ  ، و(أ ر والبو  مقترن ب ،ن البو ألنه ال يستتر م ؛والبقر والغنم  له نجس؛ ألن هذا عذ 

ال يستبرئ أو ال يستنزه من فتشم  جميع األبوا ، لكن الرواية األخرى ت   عل  أن هذه عوض الضم)ر، ف  ن 
عل  أنه بو  آ مي، وبو  اآل مي نجس ب إلجم ع، وليس في هذا م  يست   به لنج سة أبوا  م كو    بوله، ف 

أمر العرن))ن أن يشربوا من أبوا  اإلب   -عليه الص   والس م-ال ل)  عل  أنه  ط هر ، ف لنبي    ب   ،اللحم
عل  بع)ر وال )ؤمن أن )بو  البع)ر في  -عليه الص   والس م-، ط ف النبي  ط هر      عل  أنهفوألب نه ، 
    عل  طه ر  بوله.ف ،المط ف

ذ ؛ ألنه ال ومه بم  ذ رن ، فمج نبة النج س   واجبة، وهذا ع  المقصو  أنه ال يم ن حم  الح )  عل  عم
يستنزه من بوله، وال يستبرئ البراء  الت مة من بوله، ف   عل  أن االستبراء من البو  واج ، ب   ب)ر ، ع م 

 ؟االستبراء من البو   ب)ر ،  )ف )تقر  بجس  نجس
 ))وأما اآلخر: فكان يمشي بالنميمة((

قت  ، نس   هللا فس   نم م، وال ) خ  الجنة نم م ف لذي )نق  الك م بقص  اإل ،م بقص  اإلفس  النميمة نق  الك 
أو حت  عل  عموم الن س، لكن من  ،الع فية، قص ه أن يفس  ب)ن الن س، قص ه أن )وغر الص ور عل  األخي ر

ن   ن الن ف ، -عز وج -ع والض ر هو هللا )نق  أقوا  األخي ر ل)وغر ص ور الن س ال سيم  من ب) ه ضرر، وا 
إن نعم فمن )نق    م الن س من أج  الضرر هذا نم م، من بعض،  -ج  وع -لكن بعض الن س م نهم هللا 



ب آلخرين   ن قص ه اإلص ح، سمع   م من شخص أو عرف من ح   شخص أنه )ري  أن )رتك  م  يضر 
)خش  ، هذا فيم  -صل  هللا عليه وسلم- رسو  هللا ،  م موقف ق   الصح بة  ألخبرن هذا ال  رامة )خبر عنه

الك م من أج  أن توغر الص ور  نق ضرر متع ي، لكن شخص ال ضرر منه متع ي، وال )خ ف منه، )منه 
هذا ) خ  في الح )   خواًل أوليً ، ف)تقي هللا المسلم في أن )لحق الضرر  ،عليه، وين له من الضرر م  )ن له

 ؟ب آلخرين، نعم
 ...:....طالب

 ......ال )جوز له النق  حت 
 ...طالب:....

ألن المص لح تق ر بق ره ، و رء المف س  مق م عل   ؛ف  م نع ال إذا ترت  عل  ذلك مصلحة راجحةنعم ) خ ، إ
جل  المص لح، لكن إذا   ن  المفس   مغمور  ب لنسبة للمصلحة التي يحققه  مث  هذا النق  هذا مطلو ، وعرفن  

، إم  أن )نق    م بعض .....-صل  هللا عليه وسلم- واقف ق   الصح بة لبعضهم  ألخبرن رسو  هللامن الم
الن س وق  تسل  بعض السفه ء حت  عل  خي ر الن س )نقلون   مهم من أج  أن )وغروا بهم ص ور من ب) ه 

 األمر من الح  م وغ)رهم، هذه جريمة نس   هللا الع فية.
ر متع ي )خش  من هذا الشخص ال  رامة له )نق    مه، ويحذر منه، لكن إذا   ن م  نعم إذا   ن هن ك ضر 

أن )نق   -صل  هللا عليه وسلم- وهو  اخ  في النميمة، وق  نه  النبي ،ف  )جوز نق    مهمنه، هن ك ضرر 
ون في أعراض ل)خرج س لم الص ر ألصح به، وه ذا )نبغي أن )تخذ موقف ص رم من الذ)ن )تكلم إليه الك م

)نقلون   مهم من أج  اإلفس  ، ال ف ع عن أعراض المسلم)ن فرض متحتم، ف عراض  ،أو )نمون  ،الن س
يعني لكثر  من يقع  "وقف عل  شف)ره  العلم ء والح  م"المسلم)ن حفر  من حف ر الن ر  م  يقو  ابن  ق)ق الع)   
هم من يقع في أعراض) فعون  فوا عل  شف)ر هذه الحفر في أعراض العلم ء، لكثر  من يقع في أعراض الح  م، وق

 ، حفر  من حفر الن ر نس   هللا الس مة والع فية.ف)ه 
عليه الص   -والنميمة عرفن  أنه  نق  الك م من أج  اإلفس  ، ف خذ النبي  ))وأما اآلخر فكان يمشي بالنميمة((

و ونه   ،فشقه  نصف)ن، رطبة ،-عليه الص   والس م- جري   رطبة، وهذا نوع من أنواع الشف عة منه -والس م
نصف)ن فغرز في     ه رطبة لم  ج ء في بعض األخب ر أن الرط  يسبح بخ ف الي بس، والتسبيح )خفف، فشق

عليه -لعله هذا رج ء منه  ،  لعله((قبر واح  ، استغر  الصح بة فق لوا  ي  رسو  هللا لم  فعل  هذا؟ فق    
، ليس ألح  من بع ه -عليه الص   والس م-وهذا خ ص به  ))يخفف عنهما ما لم ييبسا(( - مالص   والس

؟ وم  ) ريك ؛ ألنه م  ) ريك أنه يعذ -عليه الص   والس م-فع  النبي  أن ي تي إل  قبور فيغرس ف)ه  مث  م 
ق أن يفع  هذا الفع    لنبي من يستحلكن  ،بسب  صنيعك؟ وق  يقترن هذا الفع  بتز ية النفس أنه )خفف عنه

لكن م  فعله الكب ر   بي  ،ال، هذا م  فعله خي ر األمة، نعم أثر عن بعض الصح بة ؟-عليه الص   والس م-
لكن هو اجته   في غ)ر محله، فهذا خ ص  اجته  بعضهم وفع ب ر وعمر والت بع)ن لهم بإحس ن م  فعلوا هذا، 

 ؟أطلع عل  حقيقة م  في هذه القبور، نعم الذي -عليه الص   والس م-ب لنبي 
 ...طالب:....



 ؟حق النخ  هذا، نعم ، العص عس)  النخ  ،الجري   العس) 
 ...طالب:....

صحيح، إذا خرج من الخ ء ق       غفرانك(( وج ء     الحم  هلل الذي أذه  عني األذى وع ف ني((
   هذا صحيح، يحم  هللا  ذه  عني األذى وع ف ني((  الحم  هلل الذي أهذا صحيح في الصحيح،    غفرانك((

ويستغفر من فعله خ ف  ،أن يسر له إخراج هذا األذى الذي لو بقي في جس ه لتسمم وضره -ج  وع -
لكن هو فع  خ ف األول  ح)  ترك الذ ر في هذه الم   اليس)ر  التي قض  ف)ه   ،األول ، هو م  فع  محظور
 ن )نبغي له أن )لزم الذ ر، إذا ترك الذ ر في هذا الظرف يستغفر؛ ألنه ترك الذ ر، ح جته، ف   عل  أن اإلنس

 .نعم ،ترك م  أمر به، فيست رك م  ف ته في هذه الم  
 باب السواك

))لوال أن أشق على أمتي قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 
 .((ألمرتهم بالسواك عند كل صالة

))لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم ق     -صل  هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-نعم عن أبي هرير  
هو استعم   م  )زي    ف لسواك ،  عن     وضوء((وفي رواية علقه  البخ ري   بالسواك عند كل صالة((

 -عليه الص   والس م-م  خشيه النبي  ولوال ،األوس خ التي عل  األسن ن من عو  رط  ونحوه هذا سنة مؤ   
ع  ميسرًا ب لحنيفية شف)ق عل  أمته، ب   ،-عليه الص   والس م-من المشقة عل  أمته، وهو بهم رؤوف رحيم 

الذي هو عل  جهة الوجو  ألمرهم أمر وجو ، ف ألمر أمر   هذه المشقة المترتبة عل  األمرالسمحة، فلوال
ستحب   فهو ث ب ، ف لسواك يعني أمر وجو  أم  أمر اال شق عل  أمتي ألمرتهم((  لوال أن أاستحب   موجو ، 

 مستح .
لسواك لوجو  المشقة، ج ء الح  عل  امتنع األمر أمر إ)ج   ا لوال( حرف امتن ع لوجو ،  ))لوال أن أشق((

عليه الص   - مرض   للر ، أمر االستحب   موجو ، وفعله ،وبي ن أنه مطهر  للفم ،والحض عليه ،السواك
األمر المنفي هو أمر الوجو ، وهذا و وسي ق الح )  )   عل  أنه مستح ،  ،)   عل  أنه مستح  -والس م

انتف  األمر،    ألمرتهم((، فمث  هذا الح ) ، عل  أن األمر األص  فيه الوجو  الح )  من أقوى األ لة
رِِه َأن ُتِصيَبُهم  ِفت َنٌة{}َفل    -ج  وع -والمرا  به أمر الوجو ، إض فة إل  قوله  َذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعن  َأم   َيح 

 فرت  العقوبة عل  مخ لفة األمر ف   عل  أن األمر األص  فيه الوجو . [( سور  النررور61 ]
السواك يطلق عل  اآللة التي يست ك به  من عو  ونحوه، ويطلق  ))لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك((

ك، بعض الن س يقولون  و  ك، جمع السواك س  و  س   ؟ه ه ؟أيضً  عل  الفع  الذي هو التسوك، وجمع السواك
   ت ، نعم  ت   جمعه  ك،  ت  و  ، مس ويك تق بلك مح سنك، ال، جمع السواك س  ..مس ويك، المس ويك هذه

 ؟ك، نعمو   ت ، سواك جمعه س  
 ...طالب:....

  )ف؟
 ...طالب:....



 .مع قلةأفعلة هذه ج
العموم يقتضي استحب      عن     ص  (())لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة(( 

ص    ،ص   الكسوف ،السواك عن  جميع الصلوا  المفروضة والنواف ، الص   الع  ية ذا  الر وع والسجو 
 ص   الجن ز  وغ)ره  )ؤمر ب لسواك. ،ص   الع)  ،االستسق ء

في الح )  الذي صححه بعضهم وهو ال يص  إل   رجة الصحيح أن الص   ب لسواك عن سبع)ن وج ء 
  عن     ص  ، الص   ب لسواك عن سبع)ن ص  ، و ث)ر من الن س يفرط في هذا، أمر االستحب   ث ب ، 

ة السواك للص ئم يعني في جميع األوق  ، بم  في ذلك ص   الظهر والعصر ب لنسبة للص ئم، أم   راهي ص  ((
  ن  -عليه الص   والس م-بع  الزوا  ف لخبر فيه ضع)ف ج ًا، وهذا الح )  وم  ج ء في معن ه من  ونه 

يست ك وهو ص ئم، )   عل  أن السواك ال يمنع في أي وق  من األوق  ، وم  يقوله من يمنع السواك للص ئم 
)نبع  من   من ريح المسك ال قيمة له؛ ألن الخلوف ال بع  الزوا  وأنه )ذه  الخلوف الذي هو عن  هللا أط)

، وال )نبع  من الفم، ف لسواك ال )زي  هذا األثر الط)  المحمو  شرعً ، وم  ج ء في ذلك الفم، )نبع  من المع  
 -رحمه هللا-من الخبر فهو ضع)ف، ف لسواك مستح  عن     ص  ، وعن     وضوء  م  علقه البخ ري 

 .صيغة الجزمب
في  ،وعن  قراء  القرآن، وعن  االستيق ظ من النوم، وعن  طو  الس و  ،ستح  أيضً  السواك عن  تغ)ر الفمي

 بعضه  له  م  )   عليه بخصوصه ، وبعضه  ب لقي س، نعم. ،مواضع  ث)ر  ذ ره  أه  العلم
أصبع خشنة، والذي من نظر إل  العلة ق    )ثب  فض  السواك ب   م  )زي  األوس خ من خرقة أو من )  أو 

نظر إل  اللفظ ق    السواك ال )نصرف إال إل  العو  الذي )تسوك به، لكن من نظر إل  العلة ولم ي ن في 
 نعم. األجر، -إن ش ء هللا-أن يستعم  أصبعه لإلزالة يحص  له سواك في ذلك الوق  واحت ج حضرته 

إذا قام من الليل  -صلى هللا عليه وسلم- قال: "كان رسول هللا -مارضي هللا عنه-وعن حذيفة بن اليمان 
 فاه بالسواك". يشوص

 .، وماصه يموصه إذا غسلهيشوص معناه: يغسل، يقال: شاصه يشوصه

و  ن في األص   "-صلى هللا عليه وسلم-قال: "كان رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن حذيفة بن اليمان "
تتغ)ر  ،يعني من نوم الل) ، والن ئم ال شك أنه )تغ)ر الفم ""إذا قام من الليل هذا األص  ت   عل  االستمرار

طب ق الشفت)نرائحة الفم  ووتراكم  ،تتغ)ر رائحته ،، ولم  )تص ع  من األبخر  من المع  من طو  الس و  وا 
إذا ق م من الل)  يشوص، يشوص  -عليه الص   والس م-ف  ن النبي  ، راألوس خ عل  أسن نه من جراء م  ذ  

يعني ) لك ف ه ب لسواك، وغس  الفم ي ون  "يشوص فاه بالسواك") لك ويغس ، غس     شيء بحسبه، يعني 
ذا   ن مع الوضوء فهو أكم  مع    وضوء عل  م  حب   ولذا ج ء األمر ب لسواك، أمر است ،ب لكه ب لسواك، وا 

 ذ رن ه، نعم.
وأنا  -صلى هللا عليه وسلم-على النبي  قالت: "دخل عبد الرحمن بن أبي بكر -ارضي هللا عنه-وعن عائشة 

 بصره -صلى هللا عليه وسلم-فأبده رسول هللا  ،مسندته إلى صدري, ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به
فما رأيت رسول هللا  ،فاستن به -صلى هللا عليه وسلم-فطيبته, ثم دفعته إلى النبي  فأخذت السواك فقضمته



: رفع -صلى هللا عليه وسلم-انا  أحسن منه, فما عدا أن فرغ رسول هللا استن استن -صلى هللا عليه وسلم-
 وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي.، ثم قضى، ثالثا   ))في الرفيق األعلى((يده أو إصبعه ثم قال: 

 وفي لفظ: "فرأيته ينظر إليه, وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم.
 خاري ولمسلم نحوه.لفظ البهذا 

ب  في  ،-عليه الص   والس م-في آخر عمره  -عليه الص   والس م-تذ ر أنه  - رضي هللا عنه-ع ئشة 
 آخر لحظ ته يحرص عل  هذه السنة العظيمة التي هي االستي ك.

ه إل  وأن  مسن ت -عليه الص   والس م-عل  النبي " " تعني أخ ه ق ل   " خ  عب  الرحمن بن أبي ب ر
عليه الص   -في آخر أي مه ال )ثب  بنفسه لم  فيه من مرض،   ن  -عليه الص   والس م-ألنه  "ص ري 
-عف عليه المرض واأللم، يقو  ابن مسعو   م  )وعك الرج ن من م، يعني ض   )وعك ويشت  به األلم -والس م

 م .عل  مح اللهم ص    أج ((ق     ؟  ذلك أن لك أجرين-رضي هللا عنه
-وأن  مسن ته إل  ص ري، ومع عب  الرحمن سواك رط  يستن به، يعني يست ك به، سواك رط  يست ك به 

وعرف  ع ئشة م ذا  ،" ح   إليه النظربصره -صل  هللا عليه وسلم-ف ب ه رسو  هللا "، -وأرض ه رضي هللا عنه
ولم )لتصق  ،ال الذي لم يشتغ  ب لخ مة)ري ؟ من اشتغ  بخ مة إنس ن عرف م  يحبه ذلك اإلنس ن وم  ي رهه، وا  

عليه الص   -فهي عرف  من خ   المع شر  والمخ لطة أن النبي  ،ب لمرء ال يعرف م  )ري  بمجر  نظر
 ،-عليه الص   والس م-قضمته ل)نته للنبي  ،يح  السواك، ف خذ  السواك فقضمته ونفضته وط)بته -والس م

ومعلوم أن سؤر اآل مي ط هر،  ،المقصو  أنه محتم  ،لذي است ك به أخوه ويحتم  أنه  قضمته لتقطع القسم ا
 لكن يحتم  أنه  قضمته يعني قطع  منه الجزء الذي استعمله أخوه . ،نعم ق  يستقذر

ف ستن به، أعطته إي ه، استن به  -عليه الص   والس م-فط)بته, بم  تط)  رائحته، ثم  فعته إل  النبي  قضمتهف
، -عليه الص   والس م- "استن استن نً  أحسن منه -صل  هللا عليه وسلم-فم  رأ)  رسو  هللا "به، يعني است ك 

حت  في أحلك الظروف واألحوا ، و ث)ر من الن س  ، والموفق ال يفرط بشيء من السننحرصً  عل  هذه السنة
عن السنن، )تخفف من الواجب    يش ه ونه في األوق   التي تض)ق ب لنسبة له، )ه ر  ث)ر من الواجب   فض ً 

، يقو   هللا غفور رحيم، أل ن  عذر، يص   بز  م )تخفف أل ن  سب ، ويعذر نفسه ب  ن  عذر عن الواجب  
يقو   هللا غفور رحيم،  ،)ؤخر الص   حت  )خرج وقته  ،ف)ترك الص   مع الجم عة، وع ة خفيفة )ترك الص  

ُتُبَهاشيء،  تبه  لمن؟  نعم هللا غفور رحيم، رحمته وسع     ٍء َفَسَأك  َمِتي َوِسَعت  ُكلَّ َشي  ( سور  356 ] {}َوَرح 
ال، هو غفور رحيم  م  أخبر  !ويعتم ون عل  سعة رحمة هللا؟ ؟!لمن؟ للمفرط)ن الذ)ن )زاولون المن را  [األعراف

ولذا ح   الح و ، )زني  يغ ر، -سبح نه وتع ل -لكنه مع ذلكم ش )  العق  ، وهللا  ،-ج  وع -عن نفسه 
وسع   ،ال تح  -ج  وع -الزاني ويقو   هللا غفور رحيم، ويسرق الس رق ويقو   هللا غفور رحيم، رحمة هللا 

ال )نظر إل   ،وعل  المسلم أن )نظر إل  النصوص مجتمعة ،هن ك مع هذا الوع  وع)  مكل   شيء، لكن مع ذ
الوع  معرضً  عن نصوص وال )نظر إل  نصوص مس لك الخوارج، الوع  فق ، فيص   ب لي س والقنوط، ويسلك 

 م  هو  ،هو ال يشعر، ال، عل  اإلنس ن أن )توس  في أمورهمسلك اإلرج ء وينسلخ من ال )ن و  الوع)  فيسلك
رغم م  ي  ب ه من  ،م  فرط في هذه السنة -صل  هللا عليه وسلم-أه  السنة والجم عة، النبي  ،مذه  أه  الحق



-وتعرف عل  هللا في الرخ ء عرفه في الش  ، من أرا  أن )نظر الش ه  عل  ذلك  ،وأوج ع، ومن عرف هللاآالم 
ب  )نظر  ،)زور المرض  في المستشفي  ، ال سيم  من   ن  أمراضهم ش )   مقلقة -الشواه  الحية عل  ذلك

من ثم ن)ن عمره، في آخر لحظ ته وينظر الفروق،  خلن  المستشف  مر  فإذا بشخص أكثر  ،إل  أم كن العن ية
هللا يفع  ويترك،  ؟عل  لس نه اللعن والس  والشتم، ال يفتر عن ذلك،  ب)ر السن في آخر لحظ ته، أ)ن أن 

)لعن ب للعن الصريح، وخرجن  من عن ه وهو عل  هذه الح لة؛ ألنه ع ش أي م الرخ ء عل  هذه الح لة، وشخص 
 ،سمع القرآن منه ظ هر، )رت  القرآن ترتيً ، وهو ال يعرف من حولهئرين وي  ب  أشخ ص في العن ية ال يعرف الزا

و م يسمع منه، أذان واضح وظ هر،  ،مغمً  عليه، و م من شخص في ح   إغم ء فإذا ج ء وق  األذان أذن
خ ء وترى ع م   الذ ر عل  وجهه، وق م تج ، تعرف عل  هللا في الر  ،من شخص ي زم الذ ر وهو في العن ية

يعرفك في الش  ، أم  أل ن  سب  تعذر نفسك وتترك الواجب   فضً  عن المستحب  ، هذا في النه ية م  تج  
-عز وج -شيء، م  تع ن،  ث)ر من ط   العلم مع األسف الش )  ليس لهم نص)   م  )نبغي من  ت   هللا 

واخر من رمض ن في م ة )تفرغ للعب    ، فإذا ذه  إل  األم كن الف ضلة في األوق   المفضلة في العشر األ
ف)جلس من ص   العصر إل  أذان المغر  )تعرض لنفح   هللا في ذلك الوق ، يفتح المصحف لكن ليس له 

؟ م  يع ن، م  يع ن أب ًا، هذا ه  يع ن عل  قراء  القرآن ،)ري  أن يستغ  هذه األي م ،رص)  س بق طو  عمره
س ، تج  شخص من خي ر الن س يفتح المصحف بع  ص   العصر بخمح ضر، يعني موجو  الشواه و ش ه  

يم)ن شم   لعله يشوف أح ًا يقضي معه بعض الوق  )نفس عنه، في   ف ق ئق ثم يغلق المصحف يم ، )تل
لكن رأ)ن  من )نظر في الس عة  )ف تمشي بسرعة قب  أن ي م  م  ح  ه من الت و ، حزبه  ؟! ربة )نفس عنك
الحج أربعة    من حج فلم )رف  ولم يفسق خرج من ذنوبه  )وم ول ته أمه((عض الن س يقو   الذي اعت  ه، ب

لكن ه  يع ن عل  الس و   ؟لو س   أربعة أي م..... أي م، يقو   لو اإلنس ن )خي  الشفت)ن خي طة م  عليه
 -ج  وع -عرف عل  هللا ق)  وق  ، وهللا م  يع ن اإلنس ن، فعل  اإلنس ن أن )تالرخ ء وهو طو  أي مه أي م 

َيُكم  َلَشتَّى{  -ج  وع - م  ق   هللا  ،عرف في مث  هذه اللحظ  في الرخ ء لي   في  [( سور  الل) 4 ] }ِإنَّ َسع 
ظلم هذا ولطف بهذا؟ هذا م   -ج  وع -العن ية شخص )لعن ويس  ويشتم وشخص يقرأ القرآن، يعني هللا 

ويحرص عل   ،ي  ب  من المرض م  ي  ب  -عليه الص   والس م-، النبي ق م، وهذا م  ق م، والنت)جة أم مك
 .-عليه الص   والس م-تطب)ق السنة 

مجر  م  فرغ رسو  هللا  "استن استن نً  أحسن منه، فم  ع ا أن فرغ -صل  هللا عليه وسلم-فم  رأ)  رسو  هللا "
عليه الص   -ثم قض  ، ث ث ً  الرف)ق األعل ((    في ثم ق   ،رفع ) ه أو إصبعه" -صل  هللا عليه وسلم-

 ."و  ن  تقو   م   ب)ن ح قنتي وذاقنتي"خرج  روحه الشريفة إل  ب ريه   ،م   "-والس م
 الوه   المنخفضة ب)ن الترقوت)ن، والذقن معروف م  ن اللحية.

 .- رضي هللا عنه-"م   ب)ن سحري ونحري" وهذا من من قبه  
عليه الص   - "ظر إليه, وعرف  أنه يح  السواك فقل   آخذه لك؟ ف ش ر برأسه  أن نعموفي لفظ  "فرأ)ته )ن

 ."هذا لفظ البخ ري ولمسلم نحوه"، -والس م



فعل)ن  أن نحرص أش  الحرص عل  الواجب  ، وم  تقر  أح  إل  هللا ب فض  مم  افترض عليه، ويحرص أيضً  
لش   ولي لفه  ول)تج وز مرحلة االختب ر إل  مرحلة التلذذ ب لط عة عل  تطب)ق السنن في الرخ ء ليم ن منه  في ا

يعرف إذا احت ج فيم  ل، -عز وج -من االن س ر ب)ن ) ي هللا  ،من الت و  ،ي ون له نص)  من الذ ر ،والعب   
 بع ، لي ت  له هذا العم  إذا مرض وعجز عنه، يستمر له هذا العم ، الح )  األخ)ر.

وهو يستاك بسواك  -صلى هللا عليه وسلم-قال: أتيت النبي  -رضي هللا عنه-شعري عن أبي موسى األ
 كأنه يتهوع". أع, والسواك في فيه ،وهو يقول: أع وطرف السواك على لسانه قال:، رطب

وهو يست ك بسواك  -صل  هللا عليه وسلم-أت)  النبي "ق     -رضي هللا عنه-ح )  أبي موس  األشعري 
فن  أن المرا  ر ع، و يعجبه التيمن في سواكه -عليه الص   والس م-يفية االستي ك،   ن النبي يعني في   "رط 

 به أنه )ب أ بشقه األيمن وليس معن ه أنه يست ك ب) ه اليمن .
العرض من اليم)ن إل   ،يست ك بسواك رط , ق    وطرف السواك عل  لس نه، يست ك ب لنسبة لألسن ن عرض ً 

يص ر  نه وهو يقو   أع، أع، وال يم ن أنوهو عل  لس  ،إل  اللس ن طو  من طرفه إل  آخرهالشم  ، وب لنسبة 
مث  هذا إال إذا وص  السواك إل  آخر اللس ن،   نه )تهوع،   نه )ري  أن )تقي ، وال يم ن أن يص  إل  مث  هذا 

 المستوى إال إذا   ن السواك ق  وص  إل  آخر اللس ن، نعم.
   عب ك ورسولك ..اللهم ص  وسلم عل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (5كتاب الطهارة ) -عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين.

 .الراحمينبرحمتك يا أرحم  حاضرينللاللهم اغفر لنا ولشيخنا و 
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 باب المسح على الخفين:
في سفر, فأهويت ألنزع خفيه, فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن المغيرة بن شعبة قال: "كنت مع النبي 

 فمسح عليهما". ))دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين((
ومسح  فبال فتوضأ -لى هللا عليه وسلمص-قال: "كنت مع النبي  -رضي هللا عنه-وعن حذيفة بن اليمان 

 على خفيه" مختَصرا .
 باب المسح على الخفين:

والمسح مق ب  الغس ، ولذا شروط الوضوء واألعض ء المفروض تطه)ره  ورفع الح   عنه  منه  م  )ج  غسله 
وي في في  ،جل)نبح)  )تر   الم ء عل  العضو، ومنه  م  ي في فيه المسح، مم  )ج  غسله الوجه وال) )ن والر 

وج ء في    وي  لألعق   من الن ر(( والرج  إذا   ن  م شوفة )ج  غسله ، وسبق ح )   ،الرأس المسح
سب غ الوضوء عل  الم  ره، لكن من ب   التخف)ف يمسح م  يغطي الق م رفعً     أسبغوا الوضوء((الح )    وا 

تر المح  المفروض م  يغطيه من خف أو جور  فإنه للمشقة، وتيس)رًا عل  األمة، فإذا   ن عل  الق م مم  يس
من طريق سبع)ن صح بيً ، فهو متواتر، المسح عل   -صل  هللا عليه وسلم-يمسح، وق  ثب  المسح عن النبي 

الخف)ن متواتر، وال )ن ره إال مبت ع، ولذا ) خ  أه  العلم مس لة المسح عل  الخف)ن في  ت  العق ئ ؛ ألنه 
 متواتر معلوم أمره عل  خطر عظيم؛ ألنه مف)  للعلم القطعي.متواتر، ومن ر ال

مسح عل  خفه، من ذلكم ح )  المغ)ر ،  -عليه الص   والس م-فثب  عن أكثر من سبع)ن صح بيً  أن النبي 
 "ف هوي  ألنزع خفيه"سفر غزو  تبوك،  "في سفر -صل  هللا عليه وسلم-المغ)ر  بن شعبة ق    " ن  مع النبي 

وهوى إذا انح  من علو إل  سف ، ولذا ج ء في الح )  الصحيح  و  ن ال )رفع ) يه إذا هوى للسجو ، أهوى 
؛ -عليه الص   والس م-ف هوى المغ)ر ، نز  من علو إل  سف ، من أج  أن )نزع )خلع الخف)ن، خفي النبي 

عليه -ن الغس ، فق   له النبي ألن المفروض غس  الرجل)ن، وال )تم الغس  إال بنزع م  عل)هم  مم  يحو   و 
)ري   -عليه الص   والس م-يعني اتر هم ، اترك الخف)ن عل  الق م)ن؛ ألن النبي     عهم ((  -الص   والس م

، -عليه الص   والس م-فمسح عل)هم     فإني أ خلتهم  ط هرت)ن((المسح عل)هم ، وق  تحقق الشرط، 
 ذا؟ ألنه )ري  المسح عل)هم ، والشرط متحقق، ال ب  أن )لبس الخف)ن عل  اتر هم  ف  تنزعهم ، لم   عهم (( 

ال ) خ  الق م ف)هم ؟ وط هرت)ن    فإني أ خلتهم  ط هرت)ن((طه ر ،  ح    ونهم  ط هرت)ن، اآلن الخف ت خ  وا 



)ن أو الق م)ن؟ يعني الخف   فإني أ خلتهم ((ح   من الخف أو من الق م؟  عهم   ع الخف)ن اللذ)ن أرا  نزعهم ، 
ال الق م)ن؟    أ خلتهم ((نعم،     ط هرت)ن((يعني الق م)ن،   فإني أ خلتهم (( أ خلتهم  إيش؟ أ خل  الخف)ن وا 

نه   إيعني ح    ونهم  ط هرت)ن، ومقتض  الح   أن تكون  ط هرت)ن معً ، وبهذا يعرف ضعف قو  من يقو 
يسرى ف) خله  في الخف، ب  ال ب  أن ) خلهم  ح    ونهم  يغس  الرج  اليمن  ف) خله  في الخف، ثم يغس  ال

 .ط هرت)ن مع ً 
لو افترضن  أن شخصً  توض  ثم غس  الرج  اليمن  ف  خله  في الخف، ثم غس  الرج  اليسرى ف  خله  في 
الخف، يصح أن يق    أ خلتهم  ط هرت)ن؟ يعني معً ، هذا ظ هر اللفظ، أ خ  واح   ط هر  ثم أ خ  واح   

 هر ، إذن لو فع  ذلك م ذا يصنع؟ لو غس  اليمن  ثم أ خله  الخف، ثم غس  اليسرى ف  خله  الخف، يعني ط
أ خ  اليمن  قب  تم م الطه ر ، أ خ  اليمن  قب  تم م الطه ر ، يقو  أه  العلم  )لزمه أن )نزع الخف اليمن  ثم 

س  اليسرى يقو   مجر  نزع اليمن  من غ)ر ، والذي يقو  بجواز أن تغس  اليمن  وت خ  الخف ثم تغه )لبس
إح ا  عم  )تعلق ب لطه ر  عب ، إيش معن  اخلع خفك ثم البسه؟ يقو   عب ،  )ف عب ؟ لكن إذا أ خ  

نه أ خلهم  ط هرت)ن؟ م  يصح، ظ هر اللفظ يقتضي أن تكون  معً  ح     إاليمن  قب  تم م الطه ر  يصح أن يق  
ليس بعب ، تحقيقً   ؟اللفظ، أم   ونه )خلع خفه اليمن  ثم )لبسه  ويقو   عب  اإل خ   ط هرت)ن، هذا ظ هر

 لطه ر  الق م)ن معً .
ن ط هرت)ن، أن ي ون الخف س تر للمح    ر في الح )  إ خ لهم  والق ميشترطون في الخف إض فة إل  م  ذ  

)جوز المسح عل  الخف  المفروض؛ ألن م  ب ا من المح  المفروض وان شف فرضه الغس ، فعل  هذا ال
رضه الغس ، وال ي في المخرق وال عل  الرق)ق الذي يصف المح  المفروض؛ ألن م  ظهر مم  افترض غسله ف

جمع من أه  العلم )رون أنه ال م نع من أن يمسح عل  الخف المخرق الشف ف وم  ال )ثب  بنفسه فيه المسح، و 
ن هم من هذا النوع، المقصو  أن األص  في الطه ر  غس  إال بش ه، وأن غ ل  خف ف الصح بة لض)ق الح   ع

مسح عل  الخف)ن  -عليه الص   والس م-،  ون النبي -عز وج -الق م، وهو المنصوص عليه في  ت   هللا 
تخفيفً  عل  األمة هذا شرع، شرع ملزم )ج  العم  به، لكن ه  معن  هذا أنن  نتن ز  عن األص ؟ األص  في 

من  ظهر جزء من الق م )ج  أن يغس ، فعل  هذا ال ب  أن ي ون الخف س تر للمح  المفروضالق م أن تغس  
حقيقته حقيقة الخف، لكن لو لم تكن حقيقته حقيقة الخف، من رآه م  ق   غ)ر شقوق وال خروق، يسم  خف، 

  امسح شخص مش  في الط)ن إل  الكعب)ن ستر المح  المفروض بط)ن، ويبس هذا الط)ن، نقو  ؟عليه خف
ال اغسله؟ هذا ليس بخف، يغس ، ال ب  أن يغس  هذا الط)ن، ويغس  المح  المفروض، ال ب  أن ي ون  عليه؟ وا 

وال صف)ق  ،خف الممسوح عليه أو في ح مه مم  يشق نزعه، وأن ي ون س تر، بمعن  أن ي ون غ)ر مخرق 
 يستر المح  الفروض.

-ال عبر  بقولهم مع ثبوته عن سبع)ن صح بيً  عن النبي  أن ر المسح عل  الخف)ن طوائف من المبت عة، لكن
 .-عليه الص   والس م

س م جرير  ،وثب  من ح )  جرير بن عب  هللا البجلي ي ف)ه  الت بع  نزو  الم ئ   -رضي هللا عنه-وا 
 ، فه  المسح ن سخ أو مب)ن؟ نقو   ه  المسح ن سخ لغس  الرجل)ن أو مب)ن؟التنصيص عل  غس  الرجل)ن



، )ب)ن أنه في ح لة لبس الخف ي في المسح، وفي -عز وج -نعم؟ نعم ق ر زائ  عل  م  ج ء في  ت   هللا 
 ح لة نزعه )ج  غس  الرجل)ن إل  الكعب)ن.

عليه -إذا   ن ممن يستحق الخ مة، ف لصح بة  لهم )خ مون النبي  ،وأنه ال )زري ب لخ  م ،في هذا خ مة الكب)ر
عليه -سبق في ح )  أنس  " ن  أحم  أن  وغ م نحوي إ او  من م ء وعنز " )خ مونه  م   ،-الص   والس م
، المغ)ر  بن شعبة )هوي ل)نزع الخف)ن، وال غرابة في ذلك وال ض)ر، وليس هذا من استعب   -الص   والس م

 .-عليه الص   والس م-الخلق  م  يق  ، ب  هو من ب   التشرف بخ مة هذا النبي الكريم 
 فب   -صل  هللا عليه وسلم-ق    " ن  مع النبي  -م رضي هللا عنه-ح )  حذيفة بن اليم ن الذي )ليه 

وتوض , ومسح عل  خفيه، ف لمسح  -عليه الص   والس م-ومسح عل  خفيه"، في قصة، ب   النبي  وتوض 
ال فهي عل  الخف)ن متواتر، ال )ن ره  م  قلن  إال طوائف من المبت عة، الذ)ن ال يست  لون بمث  هذه األخب ر، وا 

 والعم  معً ، ف  )ن ر مث  هذا الث ب  إال زائع نس   هللا الس مة والع فية. ملزمة، مثبتة موجبة للعلم أ لة قطعية
 ستوع  من  ت  الفروع، نعم.ستقص  وت  هن ك مب ح  تتعلق ب لمسح عل  الخف)ن ت  

 باب في المذي وغيره:
صلى هللا -قال: "كنت رجال  مذاء  فاستحييت أن أسأل رسول هللا  -ي هللا عنهرض-عن علي بن أبي طالب 

 .))يغسل ذكره ويتوضأ((فقال:  ألهلمكان ابنته مني, فأمرت المقداد بن األسود فس -عليه وسلم
 .))توضأ وانضح فرجك(( :ولمسلم ))اغسل ذكرك وتوضأ((وللبخاري: 

 مم  )وج  الوضوء.يعني  ")رهب   في المذي وغ"  -تع ل  رحمه هللا-يقو  
" -رضي هللا عنه-"عن علي بن أبي طالب  يعني  ث)ر المذي وهو م ء رق)ق )خرج عن   قال: "كنت رجال  مذاء 

ن   ن  نج سته مخففة في تف   الم عبة وعن  التف ر والنظر، )خرج هذا الم ء وهو رق)ق نجس )ج  غسله، وا 
 .ني فهو ط هرفيه ب لنضح، المقصو  أنه نجس بخ ف الم

"يقو    صلى هللا -"فاستحييت أن أسأل رسول هللا لمذي، مذاء فع   صيغة مب لغة يعني  ث)ر ا "كنت رجال  مذاء 
، زوج البتو  ف طمة بن  الرسو  -عليه الص   والس م-نعم هو صهر النبي  لمكان ابنته مني" -عليه وسلم

لم  يفعله  ث)ر من   ً األ   والحي ء من األصه ر خ ف، وعل  هذا )نبغي استعم   -عليه الص   والس م-
الن س من نزع جلب   الحي ء معهم فضً  عن غ)رهم، ال سيم  وأن هذا المسئو  عنه )تعلق ب مر خ ص، ي ون 

 زوجته في الغ ل .و ب)ن الرج  
-علي  األسود" لمكان ابنته مني, فأمرت المقداد بن -صلى هللا عليه وسلم-"فاستحييت أن أسأل رسول هللا 

عم  )وجبه خروج  -عليه الص   والس م-في سؤا  النبي  ،أمر المق ا  أن )نو  عنه ب لسؤا  -رضي هللا عنه
ف لمرا  ب لغس  هن  النضح، وليس المرا  به المب لغة في تنظ)ف  ويتوض ((   يغس  ذ ره, فق    ، فس لهالمذي

عل  أنه يم ن    اغس  ذ رك وتوض ((وللبخ ري   ك((  توض  وانضح فرجالمح  لم  ج ء في صحيح مسلم  
زالته، ثم )توض  بع  ذلك ثم بع   ،حم  رواية مسلم عل  أنه يغس   غ)ره من النج س   مع المب لغة في غسله وا 

الوضوء )نضح فرجه؛ ألن المذي في الغ ل  ال )نقطع بسهولة، م  هو مث  البو ، فيظن أنه يستمر حت  بع  
 .روجه عليه؛ لئ  )بتل  اإلنس ن بوسواسضح السراوي ، نعم يح   م  يظن خضح الفرج، ون  الوضوء، فإذا ن  



منه، وبعضهم ونج سته ليس   نج سة البو ، لكن مع ذلكم يغس  وينضح الفرج  ،عل     ح   المذي نجس
 .يقو   ي  تف  ب لنضح

ال، ال  مس ذ ره فل)توض ((   منمع ح )  بسر      توض  وانضح فرجك((ال مع رضة ب)ن رواية مسلم 
جمع من الرواي   الويتم ب ون مس، يعني  ،ألن النضح )تم ب ون مس، النضح هو مجر  الرش مع رضة ب)نهم 

ثم بع  ذلكم )توض  وضوءه للص  ، ثم بع  ذلكم  ،أن يغس  الذ ر  م  يغس  منه س ئر النج س     الستنج ء
 م  )نقطع البو ، فلئ  يص   اإلنس ن  ،ن المذي ال )نقطع بسرعة)نضح فرجه وسراويله، لم  جر  به الع    أ

طوبة إل  هذا الم ء المنضوح، وبهذا ر فيح)  م  يحس به من  ،ب لوسواس ه  خرج شيء أو لم )خرج )نضح ذ ره
و   م  تذ ره   ،    م  غف  عنه اإلنس ن لزم تف )ر في هذا الشيء؛ ألن المس لكيحص  االنصراف عن ال

م  خرج، تح)  م  تحس   خرج )ه   ر ، ف إلنس ن )نضح فرجه وال )لتف  إل  شيء خ ص، ال يقو وحرص عل
به من رطوبة إل  هذا النضح، ومثله من )خ)  إليه أنه )خرج من ذ ره شيء، بعض الن س )خ)  إليه أنه توض  

الوسواس؛ ألن الشيط ن وال تلتف  إل  شيء وبهذا تستطيع أن تقطع  نز  منه شيء، انضح فرجك ،ثم خرج منه
ال أ خ  أن حريص عل  أن ) خ  الخل  عل  المسلم في عب  ته،  يصرف المسلم عن عب  ته إن استط ع وا 

الخل  عليه والنقص، فهو )وقع في نفسه أنه خرج منه شيء، وق  ج ء التوجيه في الح )  الذي )ليه، الرج  
لمجر  هذا التخ)) ، )خ)  إليه أنه خرج من ذ ره  نصرفجهه أنه ال )فو إليه أنه )ج  الشيء في الص  ،  )خ) 

 شيء ال )نصرف، وع ج الوسواس ي ون ب لنضح، نعم.
صلى هللا -قال: شكي إلى النبي  -رضي هللا عنه-وعن عباد بن تميم عن عبد هللا بن زيد بن عاصم المازني 

نصرف حتى يسمع صوتا , أو يجد ))ال يالرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصالة, فقال:  -عليه وسلم
 .ريحا ((

  -تع ل  رحمه هللا-نعم يقو  المؤلف 
ح )  الوضوء، وذ رن  أنه  ،راوي الح )  الس بق "عن عباد بن تميم عن عبد هللا بن زيد بن عاصم المازني"

الرجل  -معليه الصالة والسال-"قال: شكي إلى النبي غ)ر عب  هللا بن زي  بن عب  ربه راوي ح )  األذان، 
وهذا الغ ل  في الب ع  عل  هذا التخ)  الحرص، يعني  )خ)  إليه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصالة"

ي    الغ ل  أن من يص   بهذه ال ي   والوس وس هو الشخص الحريص، الشخص الحريص هو الذي خ  والت  ت خ 
  ، ال سيم  إذا استرس  مع الشيط ن.)بتل  بمث  هذه األمور

بله شيء، رطوب   تنز ، )خ)  إليه أنه )خرج من  بره شيء ري ح، لكن الع ج في )  إليه أنه )خرج من ق  ف)خ
الطه ر ، والشك ال )زي  اليق)ن،  ع م االلتف   إل  هذه التخ)ي  ؛ ألن هذه ش وك، وبعضه  أوه م، واألص  بق ء

لشيط ن عل  المسلم ليصرفه عن عب  ته، ال )نصرف حت  )تحقق، والوسواس من أوسع م اخ  افعل  اإلنس ن أ
و م من شخص ترك الص   بسب  الوسواس، الب ع  الحرص الش )  الذي لم )ؤطر ويخطم بخط م الشرع، تج  
اإلنس ن مع الجه  والحرص يص   بمث  هذا، لكن لو   ن عن ه علم بهذه النصوص م  التف  إل  هذه 

ال سيم  إذا  ،مص)بة تجع  اإلنس ن في نه ية األمر )ترك الص   ،الش وك، وال هذه األوه م، والوسواس بلوى 
تضرر في ب نه أو في  ني ه، وق  يم   الس عة )توض  والس عت)ن الث  ، أحي نً  يم   خمس س ع   ويتوض ، 



ويع) ، )توض  ويع) ، خرج م  خرج، نوي  م  نوي ، هذا مرض، ومث  ذلك في الص  ، فيمضي وقته في ل)له 
 له في مح ولة الوضوء في الص  ، وأخ)رًا يق   له  ال تتوض  وال تصلي، خ ص في ح م  ونه ره

، الوضوء لص   العش ء، وص   العش ء إل  الث منة ...يعني شخص يح و  ص   العش ء....... المج ن)ن،
ذا، مث  هذا صب حً  مثً ، مث  هذا مت  بيصلي الفجر؟ ولن )نتهي إال بع  خروج وق  ص   الظهر، وه 

 تيس)ر، لكن قب  ذلك نوي  م  نوي   رثة، فإذا وص  اإلنس ن إل  هذا الح  ال ب  أن يق   له  المشقة تجل  ال
توض  ب ون نية، مجر  قص ك للوضوء هذه النية، يقو   ال م  نوي ، وأل ن  سب  يقطع الص  ، هذا ب ء، 

  ال )نصرف حت  يسمع صوتً , أو )ج  في الص   فق    ، الرج  )خ)  إليه أنه )ج  الشيء ..فنتمث  مث  هذه
بط له  مش وك فيه ريحً ((  والشك ال )زي  اليق)ن، نعم. ،يعني )ت ك ؛ ألنه متيقن الطه ر ، وقطعه  وا 

صلى هللا عليه -لم يأكل الطعام إلى رسول هللا  األسدية أنها أتت بابن لها صغير عن أم قيس بنت محصنو 
, فدعا بماء فنضحه على ثوبه, في حجره, فبال على ثوبه -صلى هللا عليه وسلم-هللا  فأجلسه رسول -وسلم

 ولم يغسله".
أتي بصبي فبال على ثوبه,  -صلى هللا عليه وسلم-"أن النبي  -ارضي هللا عنه-وعن عائشة أم المؤمنين 

 ولم يغسله". بعه إياه. ولمسلم: "فأتبعه بولهفأت فدعا بماء
اس   هللا أن   -عليه الص   والس م-صن أخ  ع  شة بن محصن الذي ق   للنبي ح )  أم قيس بن  مح

صلى هللا -لم يأكل الطعام إلى رسول هللا  األسدية أنها أتت بابن لها صغير"  أن  منهم(( )جعلني منهم، ق    
ويبرك  ، عو لهم) ،-عليه الص   والس م-الصح بة   نوا ي تون ب طف لهم الصغ ر إل  النبي  "-عليه وسلم

ورأفته ولطفه ب لصغ ر، مراع ً  آلب ئهم  ،-عليه الص   والس م-عل)هم، ويحن هم، وهذا من حسن عشرته 
ب بن له  صغ)ر لم ي ك  الطع م، لهذا الق) ، وهذا ق)  معتبر  -عليه الص   والس م-وأمه تهم هذه أت  النبي 

ال ج ء اإلط  والق)  في ح )  أم " ف تبعه إي ه م ءف ع  ب ي فب   عل  ثوبهق  م  في ح )  ع ئشة  "أتي بصبوا 
الطع م، محصن معتبر، والح  الف ص  أك  الطع م، إذا استق  ب ك  الطع م فإن ح مه )ختلف عم    ن قب  أك  

- ، ف جلسه رسو  هللا-صل  هللا عليه وسلم-لم ي ك  الطع م إل  رسو  هللا  ولذا ق    "إنه  أت  ب بن له  صغ)ر
وهذا )خرج  بم ء فنضحه عل  ثوبه, ولم يغسله" ابنفي حجره, فب   عل  ثوبه, ف ع   -صل  هللا عليه وسلم

ويرش  ،  يغس  من بو  الج رية  -عليه الص   والس م-البن ، وق  ج ء التفريق ب)ن الذ ر واألنث  في قوله 
نهم  من ح )  أبي السمح ج ء التفريق ب)هذه ج ء  ب بن، وهذا ق)  معتبر )خرج البن ، و من بو  الغ م(( 

ف لتفريق  ويرش من بو  الغ م(( ،  يغس  من بو  الج ريةأنه ق     -عليه الص   والس م-أن النبي  وغ)ره
ن ق   بعضهم ،وهو الصحيح ،معتبر نه ال فرق ب)ن الذ ر واألنث  إذا لم ي ك  الطع م، و ونه لم ي ك    إوا 

والصوا  أنه  ،ولو أكلوا الطع م، والغس  لإلن   ،ً  لمن )زعم أن الرش للذ ور ولو  برواخ ف ،الطع م ق)  معتبر
ق لوا فيه  الح مة والعلة والسب  أنه جر  الع     ،وأن ال ي ك  الطع م، والتخصيص ب لذ ر ،ال ب  أن ي ون ذ راً 

 ، ويحص  البو  ب)نهم  ث)رًا، فلو وي ثرون من حملهم أكثر من اإلن  ،أن العر  يحبون الذ ور أكثر من اإلن  
خ ف اإلن   فإن حملهم لهن قل) ، ف  يشق عل)هم أن يغسلوا، وهذا بأمروا ب لغس  لتضرروا ولشق عل)هم 

 الك م ليس بصحيح؛ ألن الشرع ال يفرق ب)ن الذ ر واألنث .



ع شق، ب)نم  بو  األنث  فإذا أمر بغس  جميع هذه المواض ،في مواضع هم من ق    ألن بو  الغ م )نتشرمن
 موضعه واح  وال )نتشر وغسله ال يشق.
أتبعه ب لم ء نضحً ، وفرق ب)ن النضح والرش والغس ، ولم يغسله، ف    "فبال على ثوبه, فدعا بماء فنضحه"

 عل  أن بو  الغ م الذ ر الذي لم ي ك  الطع م نج سته مخففة بخ ف األنث ، وبخ ف الكب)ر.
أتي بصبي, فب   عل  ثوبه, ف ع  بم ء, ف تبعه إي ه" أتي  -صل  هللا عليه وسلم-"أن النبي وفي ح )  ع ئشة 

ف ع  النبي  ،-عليه الص   والس م-بصبي، هذا الح )  مطلق يق) ه م  سبق "لم ي ك  الطع م" فب   عل  ثوبه 
 ونضحً ، ال غسً   م  تق م. بم ء ف تبعه إي ه رش ً  -عليه الص   والس م-
 نعم. ولمسلم: "فأتبعه بوله ولم يغسله""

فبال في طائفة المسجد, فزجره الناس, فنهاهم النبي  قال: "جاء أعرابي -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك 
 بذنوب من ماء فأهريق عليه". -صلى هللا عليه وسلم-فلما قضى بوله أمر النبي  -صلى هللا عليه وسلم-

رضي -و  الكب)ر نج سته مغلظة، ولذا أر ف الح )  الس بق بح )  أنس نعم بو  الصبي نج سته مخففة، وب
 .-هللا عنه
 م  أنه ال يفرق  ،ي حظ ال )جمع ب)ن المتفرق   والمختلف   الشرع فبال في طائفة المسجد" "جاء أعرابيق    

ه، وتنظيفه، وج  غسل ف لثو  لو ب   عليه  ب)رب)ن المتم ث  ، تطه)ر الثو  )ختلف عن تطه)ر األرض، 
 .الثو ؟ ال، تطه)ر    شيء بحسبه إن األرض تطهر  م  يطهر  لكن األرض  )ف تطهر األرض؟ ه  نقو 

، م  )تلفه الم ء إذا األذى بخفيه فطهورهم  الترا الخف إذا وطئ ف)ه  األذى  )ف تغسله ؟ إذا وطئ أح  م 
ن إض عة الم  ، المقصو  أن الشرع ع - معليه الص   والس-وقع  عليه نج سة  )ف يطهر؟ وق  نه  النبي 

 لكنه ال يفرق ب)ن المتم ث  . ،فيفرق ب)ن المختلف   ،ي حظ مث  هذه األمور
ن حية المسج ، زاوية من زواي   قال: "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد" -رضي هللا عنه-وعن أنس "

 خ  المسج  فصل  فوفي رواية  "ج ء أعرابي  "-صلى هللا عليه وسلم-"فزجره الناس, فنهاهم النبي المسج ، 
  لق    -عليه الص   والس م-ثم ق    اللهم اغفر لي ومحم ًا وال تغفر ألح  معن  أب ًا" ق   النبي  ،ر عت)ن

فم  لب  أن ب   في ط ئفة المسج ، وبعض الرواي   ترت  ال عو  عل  م  حص  من الصح بة  حجر  واسعً ((
  ال تقطعوا  ال تزرموه((   ((   عوه  -عليه الص   والس م-  فزجره الن س فنه هم النبي من زجره، ج ء فب 

ن   ن في بعض الرواي   تق يم افق    اللهم اغفر لي ومحم ًا، وهذا أنس  عليه بوله(( ل عو  عل  م  حص  ، وا 
 منه من بو .
 ضر ، ج ء أعرابي فب   في ط ئفة المسج  في واألعرابي س كن الب  ية، يق بله الحضري س كن الح "جاء أعرابي"

بحلمه  -عليه الص   والس م-يعني أغلظوا عليه القو ، ق موا إليه فزجروه، لكن الرسو   ،فزجره الن س ،ن ح)ته
تعليمه؛ لي ون  رفقً  بهذا الج ه ، ف)نبغي أن )رفق ب لج ه  في -عليه الص   والس م-النبي  وعقله وعلمه نه هم

ويز ا   ،ولئ  يعظم الضرر ؛لئ  )تضرر هذا الشخص -عليه الص   والس م-، فنه هم النبي   القبو أ ع  إل
تنجيس المسج ، لم  ترك وقض  ح جته وبوله في م  ن واح  في جهة واح  ، أمر بذنو  من م ء فص  عليه 

 ،ثي به، ومواضع من المسج انته  اإلش   ، لكن لو قطع عليه بوله وأمر ب ن )نصرف عن المسج  تلو  ب نه و 



إم م المعلم)ن، إم م  ،الرؤوف الرحيم -عليه الص   والس م-وأص)  ب لضرر؛ ألن حبس البو  مضر، ف لنبي 
 هذا أسلوبه، وهذا تع مله مع الج ه ، وهللا المستع ن. -عليه الص   والس م-األئمة 

الذنو   هو ال لو، بذنو   ماء فأهريق عليه" بذنوب من -صلى هللا عليه وسلم-"فلما قضى بوله أمر النبي 
 "فأهريق عليه"من م ء، و من( بي نية، في بعض الرواي    "بسج  من م ء" والسج   هو ال لو الذي فيه الم ء، 

خراجه من المسج ،  يعني ص  عليه، وي في هذا الفع  في تطه)ر األرض، وال )لزم تقل)  الترا ، وال نقله وا 
 ؟الم ء، نعمي في أن يص  عليه 

 ...طالب:....
 نعم. ،م  له  إال هذا ؟؛ ألن غسله  مم ن، أم  األرض  )ف تغس الفرش ال ب  من غسله، الفرش تغس 

))الفطرة خمس: يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 
 ف اإلبط((.الختان, واالستحداد, وقص الشارب, وتقليم األظفار, ونت

وفي  ))الفطرة خمس((يقو    -صل  هللا عليه وسلم-ق    سمع  رسو  هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هرير  
 -عليه الص   والس م-أخبر النبي عل     ح    ((  عشر من الفطر وفي رواية     خمس من الفطر ((رواية  

عليه الص   -ألنه م  يمنع أن ي ون النبي   ، ال؛حصره  في الخمس خط  ال يق   ب لع   ثم زي  عليه،
عليه -أخبر ب لخمس ثم زي  عل)ه ، وق  أس ء بعضهم األ   في تع مله مع بعض النصوص، النبي  -والس م

ق   بعض الشراح  في هذا    لم )تكلم في المه  إال ث ثة((في الح )  الصحيح يقو    -الص   والس م
ي   م من ال )نطق عن الهوى، في   م من؟ في   م من ال )نطق عن الحصر نظر، تنظر في   م من؟ ف

ثم زي  رابع  ،هذا سوء أ  ، وغفلة ش )  ، نعم تكلم في المه  سبعة، أخبر ب لث ثة ؟الهوى، في هذا الحصر نظر
هي   الفطر  ،ب  زا   عل  العشر ،ثم زي  خ مس وس  س وس بع، أخبر بخمس ثم زي  عل  ذلك عل  العشر

المتبعة المتلق   عن األنبي ء في الفطر  السنة  ء الخلقة أو ال )ن، بعضهم يقو   الفطر  ال )ن، وبعضهم يقو   ب
َها{األ ي ن، وبعضهم يقو   الفطر  ب ء الخلق، الخلقة أو ال )ن،  ( سور  17 ] }ِفط َرَة َّللاَِّ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلي 

فق   بعضهم  هي بئري أن   ،عرف  معن  ف طر حت  اختصم إلي اثن ن في بئرولذا يقو  ابن عب س  "م   [الروم
 فطرته " يعني أن  ابت أته  وحفرته .

 عل     ح   مم  فطر هللا الن س عليه هذه الخمس، وغ)ره  من سنن الفطر .و 
ف لخت ن ب لنسبة  أيضً  يقطع م  يحت ج إل  قطعه،قلفة الرج ، ومن المرأ  الخت ن  هو قطع م  عل   ))الختان((

للرج   واج ، واج  اتف قً ؛ ألنه ال )تم التطه)ر إال به، وم  ال )تم الواج  إال به فهو واج ، وق  ج ء في 
ج ء األمر به، والنص الذي معن  )تن و  الرج   والنس ء فهو من سنن  عنك شعر الكفر واختتن((   ألق  الح )   

 لرج  ، ومنهم من اقتصر عل   ونه سنة، وم رمة ب لنسبة للنس ء، وأوجبه بعضهم ب لنسبة للنس ء   ،الفطر 
المقصو  أنه مطلو  ب لنسبة  فإنه أحظ  وأنظر(( ،  أشمي وال تنه يوج ء فيه م  ج ء فيه من النصوص  

 للمرأ    لرج  إال أنه ال )ج  مث  وجوبه عل  الرج  .
ذا تعذ) ، لكن ال   م ألح  مع م  ج ء في شرع هللا وق  ث ر  ث ئر  من ) عي ال ف ع عن حقوق اإلنس ن، وأن ه

  إذا   ن مطلو  ال ب لنسبة للرج   وال ب لنسبة للنس ء، وهو ب لنسبة للنس ء مف)  ج ًا، )خفف الشهو  ،-عز وج -



-ك أنه )خفف، وهو أحظ  ففي مث  هذه الظروف )ت ك  التي وج  م  )ث)ر الشهوا ، ال ش في س ئر األوق  
ومن )ر     مهم ومق ص هم وأه افهم  ،عن  الزوج، وأنظر للمرأ ، وهللا المستع ن، ث ر  ث ئر  الكف ر - م  يقولون 

معروفة، هذه الب   التي ي ثر ف)ه  الخت ن للنس ء يق  ف)ه  الشر والفس  ، رغم م  ف)ه  من إب حية، لكنه يق ، 
 وج  خت ن لص ر  المس لة أعظم وأعظم.يعني لو ق ر أن مع هذه اإلب حية ومع هذه الشرور والفتن م  

}َكَما ، يعني غ)ر مختون)ن، ولذا )بعثون حف   عرا  غرالً  ،عن  إرا   البع  ءر  عل  المر هذا الخت ن )    الخت ن
َل َخل ٍق نُِّعيُدُه{  .[( سور  األنبي ء374 ] َبَدأ َنا َأوَّ

الشعر الن ب  حو  القب ، شعر الع نة )زا   ، وهي الموس  في إزالةيعني استعم   الح )   ))واالستحداد((
 ب لحلق، يحلق ب لح )   التي هي الموس، هذا من سنن الفطر .

 م  في  ،وج ء األمر بإحف ء الش ر ، وج ء األمر ب خذ الش ر ، وج ء األمر بحلق الش ر  ))وقص الشارب((
ن ق   اإلم م م  لك  إن أخذه مثلة، عل     ح   عن ن  سنن النس ئي وغ)ره، عل     ح   )ب لغ في إنه كه، وا 

كرم اللحية ،وا عف ء اللحية ،النصوص أن قص الش ر  من الفطر ، وج ء األمر بإحف ئه  ،   أكرموا اللح ((وا 
ضطرا  ب    اللحية، يعرفون قراءته  -عليه الص   والس م-و  ن النبي    أعفو اللح ((   وفروا اللح ((

ومعلوم أنه إذا  خ  المقص شيء أزاله مع  ،تشريع أخذ م  زا  عل  القبضةب ي تي لح)ته ومن خلفه، ثم ي تي من
األيمن، ثم أخذ من األيسر ط   ثم بع  ذلك  ،الت ريج، أنتم ترون من ب أ ب خذ م  زا  عل  القبضة زا  عل  ذلك

كرامه مع النصوص الص ،إل  أن تنتهي اللحية ره ، وج ء في وصفه وتوف) ريحة الصحيحة التي ت مر بإعف ئه  وا 
أنه   ن    اللحية، الذي ي خذ من اللحية م  زا  عل  القبضة ترى لح)ته من خلفه؟ م   -عليه الص   والس م-

لكن هذا  ،يم ن أن ترى من خلفه، نعم ثب  عن ابن عمر أنه في النسك ي خذ من لح)ته م  زا  عل  القبضة
ِريَن اَل َتَخاُفوَن{}ُمَحلِ ِقيَن ُرُؤوسَ   -ج  وع -فهمه لقوله  هو فهم من هذه اآلية أن  [( سور  الفتح69 ] ُكم  َوُمَقصِ 

ذا والتقص)ر إليش؟ إ محلق)ن أو مقصرين، والحلق للرأسمن تلبس بنسك )لزمه أن )جمع ب)ن الحلق والتقص)ر، 
لكن  ،ره من الصح بةال اللحية، ف  ن يفع  هذا ويت و  هذه اآلية، وذ ر عن غ)حلق الرأس ويش )بق ؟ م  )بق  إ

خ لطوا  لمسلمون عل  حلق لح هم إال بع  أنوم  جرؤ ا ،-صل  هللا عليه وسلم-العبر  بم  ثب  عن النبي 
األخذ من اللحية وم  زا  عل  ،   ش ع عن هم مث  هذا القو لملم  استعمر  الب   اإلس مية، وأيضً   ؛الكف ر

مسلمون عل  مر ال ؟ج اإلنس ن المسلم بمظهر )ل)ق به، ويش ص رالقبضة، وال ب  من ترت)به ، وال ب  أن )خر 
ر ، وأو  من ب أ بحلق اللحية ط ئفة ض لة ق  تنتس  إل  اإلس م وهي ال نص)  له ، العصور لح هم متواف

قلن رية يق   لهم، ثم بع  ذلك اختل  الن س ب الستعم ر وص روا ق وا  الكف ر المستعمرين ص روا ق وا  في ب   
ذا  خ  المقص إلس م ص روا يقل ون عل  هذا، وس ع  عل  ذلك نشر مث  هذا القو  ف خ  المقص، ا وا 

 حت  وج  من ) رس في  لي   شرعية أن القبضة األصبع، أصبع واح  ، وهللا المستع ن. ،خ ص م  له ح 
وهي تصل   لم  زا   ،األظف ر م  ي ون عل  أطراف األص بع من هذه المشبهة للغض ريف ))وتقيلم األظفار((

ومن جهة أنه  )جتمع تحته   ،ال سيم  مع العم  والتع ، فإط لته  مؤذية من هذه الح)ثية ،عمر اإلنس ن
لشعر الذي )نب  في اإلب ، فهذه من ب   التنظ)ف تنتف، ر  تقليم األظف ر، ونتف اآلب ط، ااألوس خ، فمن الفط

الستح ا  أول  من نتفه ؛ ألن اآلب ط تنبع  منه  روائح  ريهة  م  أن حلق الع نة وا ،ونتفه  أول  من حلقه 



ونتفه  )زي  هذه األمور من أصله ، واالستح ا  )بقي ف)ه  م  )بقي من أصو  الشعر مم   ،بسب  اجتم ع العرق 
ل  أن ال )زي  عل  تقليم األظف ر، ونتف اآلب ط ع ،)جتمع فيه األوس خ، ح   وق  هذه األمور، قص الش ر 

، لكن لو ط ل  قب  األربع)ن، قب  األربع)ن ط ل ، بح)  )جتمع ف)ه  من األوس خ م  يمنع من ع)ن )وم ً أرب
 تع)ن أخذه .لوصو  الم ء في الوضوء إل  هذه األم كن 

هن ك أ ه ن معروفة ) هن به  الموضع ويزا  نحوه ، ومث  االستح ا  م  يقوم مق مه مم  )زي  الشعر   لنور  و 
 نعم. ،  ح م االستح ا الشعر، وح مه
 باب الجنابة:

لقيه في بعض طرق المدينة وهو  -صلى هللا عليه وسلم-: "أن رسول هللا -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 
قال: كنت جنبا  فكرهت  أبا هريرة؟(( ))أين كنت ياجنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: 

 .إن المؤمن ال ينجس(( ))سبحان هللا،أن أجالسك على غير طهارة، فقال: 
  نعم، الب   ب   الغس  من الجن بة

 وم  في ح مه  مم  ي ون سببً  لخروج المني من مخرجه المعت   بلذ . ،الجن بة وهالموج  للغس  
لقيه في بعض طرق الم )نة  -صل  هللا عليه وسلم-أن رسو  هللا   -رضي هللا عنه-عن أبي هرير  "يقو   
انسلل ، خنس  "ف نخنس  منه"متلبس ب لجن بة، متلبس بجن بة موجبة للغس ، ق   أبو هرير     جن  " وهو جن

ويخنس  -عز وج -ت خر، ولذا ج ء في وصف الشيط ن أنه وسواس خن س، )وسوس لمن غف  عن ذ ر هللا 
 -الص   والس م عليه-انخنس لئ  )ج لس النبي  "فذهب "ف نخنس  منه  -عز وج -ويت خر عمن )ذ ر هللا 

 -صل  هللا عليه وسلم-عل  غ)ر طه ر ، وهو متصف ب لح   األكبر، ف غتس ، رفع الح  ، ثم ج ء إل  النبي 
 ن  جنبً  ف ره  أن "ق    لم ذا انخنس ؟ لم ذا تخلف ؟ لم ذا ت خر ؟    أ)ن  ن  ي  أب  هرير ؟((فق    
، لكن الجن  ط هر ليس بنجس، ط هر من -   والس معليه الص-وهذا من احترام الصح بة للنبي  "أج لسك

الخب  لكنه غ)ر ط هر من الح  ؛ ألن الطه ر  إم  أن تكون عن خب  أو تكون عن ح  ، فيم ن أن يق    
إن الجن  ط هر غ)ر ط هر، ط هر ب عتب ر أنه ليس بنجس، والمسلم ال )نجس، وهو أيضً  غ)ر ط هر يعني 

ال يم ن أن يطلق  عل  ذا  واح    ،وصف ن متن قض ن  م  يق   ،ف لجهة منف ةغ)ر متطهر، متلبس ب لح  ، 
 في آن واح ، يم ن أن يطلق  عل  ذا  واح   في آن واح ؛ ألن الجهة منف ة.

ل    م صحيح، هو ع قال: كنت جنبا  فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة" ))أين كنت يا أبا هريرة؟(("
))إن المسلم ال تعج ،  ))سبحان هللا((: -عليه الصالة والسالم-"فقال النبي  غ)ر طه ر ؛ ألنه مح  ،

ِرُكوَن َنَجٌس{  -ج  وع -وق  ج ء في قوله  ينجس(( والمسلم ال )نجس، والكف ر  [( سور  التوبة69 ] }ِإنََّما ال ُمش 
ِرُكوَن َنَجٌس{والمشر ون نجس،  ن  ، سة معنوية عن  جمهور أه  العلموهي نج [( سور  التوبة69 ] }ِإنََّما ال ُمش  وا 

ففي هذا  ل)  عل  طه ر   ،حمله  بعضهم عل  أنه  نج سة حسية، والمسلم ال )نجس ولو تلبس بم  )وج  الغس 
ك ، ال ب س، جميع تصرف ته ط هر، طه ر  عرق الجن ، )ج لس )ؤاالجن ، طه ر  سؤره إذا شر  من شيء 

 زاولة م  يفترض له الغس ، نعم.صحيحة، وال تمنعه الجن بة إال من م
 بسم هللا الرحمن الرحيم.



إذا اغتسل من الجنابة غسل  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: "كان رسول هللا  -ارضي هللا عنه-عن عائشة و 
يديه, وتوضأ وضوءه للصالة, ثم اغتسل, ثم يخلل بيده شعره, حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته, أفاض عليه 

من  -صلى هللا عليه وسلم-ت, ثم غسل سائر جسده, وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول هللا الماء ثالث مرا
 , نغترف منه جميعا ".إناء واحد

  -تع ل  رحمه هللا-يقو  المؤلف 
يعني  إذا اغتسل من الجنابة" -صلى هللا عليه وسلم-قالت: "كان رسول هللا  -رضي هللا عنها-"عن عائشة 

،  م  أنه إذا أرا  أو شرع في الوضوء غس  ) يه ث ثً ، وهن   يغس   بة غس  ) يهشرع في غسله من الجنإذا 
) يه ثم )توض  وضوءه للص  , قب  ذلك بع  أن يغس  ) يه يغس  فرجه وم  لوثه، يغس  ال) )ن ثم الفرج وم  

الغس   بع  وضوءًا   مً ، وق  )ؤخر غس  الرجل)ن إل  م  ،تلو ، ثم بع  ذلك ثم )توض  وضوءه للص  
واالنتق   من الم  ن ال سيم  إذا   ن الم  ن غ)ر نظ)ف، يعني مح  الط)ن ونحوه، ف)نتق  منه إل  م  ن آخر 

 بع  أن يعمم ب نه ب لم ء. ،فيغس  رجليه
مقتض  ذلك أنه يغس  رجليه، وج ء  "كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه, ثم توضأ وضوءه للصالة"تقو   

أنه )ؤخر غس  الرجل)ن، وال يمنع أن )توض  وضوءه للص     مً  بم  في ذلك غس      في بعض الرواي
، وبهذا تجتمع الرجل)ن، ثم يغتس  يعمم ب نه ب لم ء، ثم إذا خرج من الم  ن الملو  ب لم ء والط)ن يغس  رجليه

 النصوص.
ه ث ثً ، ثم يغس  شقه األيمن ث ثً ، ثم شرح هذا الغس  ب ن )خل  ب) يه شعره، يفيض الم ء عل  رأس "ثم يغتسل"

ليص  الم ء إل  أصو  الشعر، التخل)  ب ن ) خ  األص بع في خل   "ثم يخلل بيديه شعره"ثم األيسر ث ثً ، 
الشعر ف)تخل  فيص  الم ء إل  أصو  هذا الشعر، وعل  هذا إذا وج  م  يمنع من وصو  الم ء إل  الشعر مم  

ب  عل  الرأس ع ج وال يص  إل  أصوله )زا  إذا ل   ،)  )نبو الم ء عن الشعر)وضع عل  الرأس من  هن بح
"حتى إذا ظن أنه قد أو حن ء أو م  أشبه ذلك )زا ، ف)خل  ب) يه شعره  ،مثً  له جرم يمنع من وصو  الم ء إليه

 .جسده""ثم غسل سائر سه ث   مرا ، أف ض الم ء عل  رأ أروى بشرته أفاض عليه الماء ثالث مرات"
الجن بة، لكن السنة أن  الغس  المجزئ تعميم الب ن ب لم ء عل  أي وجه ي ون، إذا عمم الب ن ب لم ء ارتفع 

يغس  ) يه، يغس  فرجه وم  لوثه، )خل  شعره ب) يه، يفيض الم ء عل  رأسه ث ثً ، يغس  شقه األيمن  يفع  ه ذا
 يعني الب قي، والس ئر هو الب قي، ب قي الجس . سائر جسده""ثم غسل  ثم األيسر ث ثً ، هذا غس    م ،ث ثً ، 

 .من إناء واحد، نغترف منه جميعا " -صلى هللا عليه وسلم-وكانت تقول: "كنت أغتسل أنا ورسول هللا "
ب)ن الضم)ر المرفوع وم  "  أن ( هذه جيء به  للفص  -صل  هللا عليه وسلم-" ن  أغتس  أن  ورسو  هللا 

من إن ء واح " ف   عل  أنه ال م نع من أن  -صل  هللا عليه وسلم-  أغتس  أن  ورسو  هللا " نعطف عليه، 
و ث)رًا م      عي لي((ويغرف، و  ن  ث)رًا م  يقو   تغرف منه  يغتس  الرج  والمرأ  جميعً ، يغترف ن جميعً ،

 . ع لي" تختلف أ) )هم  في اإلن ءتقو   "
النهي عن أن تغتس  المرأ  بفض  ج ء بفض  الرج ، أو الرج  بفض  المرأ ، وج ء النهي عن أن تغتس  المرأ  

اغتس  وتوض  بفض  ميمونة، واغتس  مع ع ئشة،  -عليه الص   والس م-الرج  والع س، لكن ثب  أن النبي 



رج  جميعً  ف  م نع من أن )توض  ال -عليه الص   والس م-و  ن الرج   والنس ء )توضئون في عه  النبي 
عليه -وأصح أن النبي  رح منهوالمرأ  بفض  الرج ، والح )  الذي ذ ر فيه   م أله  العلم، وأص ،بفض  المرأ 

 ه.اغتس  بفض  بعض نس ئ -الص   والس م
تقو   " ع لي" يعني اترك لي، و اتر ي لي،     عي لي((تختلف أ) )هم فيه، حت  يقو    "نغترف منه جميعا "

 نعم.
صلى هللا عليه -قالت: "وضعت لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-بنت الحارث زوج النبي وعن ميمونة 

ثم غسل فرجه, ثم ضرب يده باألرض, أو  -أو ثالثا  -وضوء الجنابة, فأكفأ بيمينه على يساره مرتين  -وسلم
الماء, ثم ثم تمضمض واستنشق, وغسل وجهه وذراعيه, ثم أفاض على رأسه  -أو ثالثا  -الحائط, مرتين 

ها"  غسل جسده, ثم تنحى, فغسل رجليه, فأتيته بخرقة فلم يردَّ
ه ، فلم )  )   ه .ر    ر  

ها, فجعل ينفض الماء بيديه"."فلم يُ   رد 
أنه  ق ل   "وضع   -عليه الص   والس م-أم المؤمن)ن زوج النبي  - رضي هللا عنه-عن ميمونة بن  الح ر  

عليه -وأمه   المؤمن)ن أعرف الن س بهذه األمور الخ صة من النبي  ،"-صل  هللا عليه وسلم-لرسو  هللا 
وضوء الجن بة" يعني الم ء الذي يغتس   -صل  هللا عليه وسلم-، ق ل   "وضع  لرسو  هللا -الص   والس م

ع  منه عن الجن بة وغ)ره ، الم ء الذي )توض  به وضوء، الم ء الذي يغتس  به وضوء، المقصو  أنه م ء، "وض
" وج ء ب ون شك -أو ث ث ً -وضوء الجن بة، ف كف  بيم)نه عل  يس ره مرت)ن  -صل  هللا عليه وسلم-لرسو  هللا 

أنه غس  ) يه ث ثً ، "مرت)ن أو ث ثً ، ثم غس  فرجه" نعم ال ب  من غس  م  عل  الفرج مم  تلو  بسب  
نعم ب ألرض, أو الح ئ ,  "ثم ضر  ) ه ب لح ئ ثم غس  فرجه, "الجن بة، سواًء   ن  من احت م أو من زوجة، 

فر ه  ب ألرض، فر ه  ب لح ئ ، و ذا لو استنج  من غ)ر جن بة، من بو  أو غ ئ  يضر   ،من أج  أن تتنظف
عل   "-أو ثالثا  -"ثم ضرب يده باألرض أو الحائط مرتين يمسح به  األرض ل)زو  األثر،  ،ب) ه عل  األرض

يعني توض  وضوءًا غ)ر  ق, وغسل وجهه وذراعيه, ثم أفاض على رأسه الماء""ثم تمضمض واستنشالشك، 
غس  وجهه وذراعيه، يعني بع  أن تمضمض واستنشق غس  وجهه وذراعيه، ثم أف ض الم ء عل  توض    م ، 

خر غس  الرجل)ن، وتق م البح  فيه، ثم أف ض عل  رأسه، ثم غس  رأسه، وهن  لم )ذ ر مسح الرأس، ب)نم  أ  
يعني انتق  من م  نه الذي هو فيه انتق ، إم  لم  في األرض من  ئر جس ه, غس  ب قي الجس ، ثم تنح ,س 

ف)ه  م  يمنع من اخت ط  ،كن الغس  عن هم مبلطةال )تصور أن أم أوس خ تسبب  عن اخت ط الم ء ب لترا ، 
ها, فجعل ينفض  سح أثر الغس من ) ، لكي يم "ثم تنحى، فغسل رجليه, فأتيته بخرقة"الم ء بغ)ره، ال،  "فلم يرد 

هن ؛ ألن من توض  ومثله من اغتس  تخرج  -عليه الص   والس م-لم )ر ه ، م  استعم  المن )   الماء بيديه"
ولذا )نبغي أن ال يحرص اإلنس ن عل  التمسيح إال إذا   ن هن ك  ،ذنوبه مع الم ء أو مع آخر قطر الم ء

ال ب س، لكن إذا   ن الجو ط)  أو ح ر )ترك الم ء لتخرج  ، ر  )تمسح، )تمن  ح جة، يعني إذا   ن الجو ب
أو مع آخر قطر الم ء، جع  )نفض الم ء ب) يه، يعني )نفضه عن ) يه ل)نز  منه  الم ء، وهللا  ،ذنوبه مع الم ء

 نعم. ،المستع ن



أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال:  يا رسول هللاقال:  -رضي هللا عنه-أن عمر بن الخطاب  عن عبد هللا بن عمرو 
 .))نعم, إذا توضأ أحدكم فليرقد((

أح ن   -؟يعني أ)ن م- ؟أ)رق  ق    ي  رسو  هللا -رضي هللا عنه-أن عمر بن الخط    عن عب  هللا بن عمر
 .  نعم, إذا توض  أح  م فل)رق ((متلبس ب لجن بة، ق     "وهو جن ؟

يس رع إل  إبراء ذمته؛ ألنه م  ) ري م  يطرؤ عليه، وهو أيضً  و  ،اج األص  أن يغتس  ل)برأ من عه   هذا الو 
، الب)  الذي فيه جن  ج ء الخبر أنه ال ت خله الم ئ ة، فعل  اإلنس ن أن يحرص عل   خو  ..الجن 

الم ئ ة إل  ب)ته، إن لم يستطع أو عجز أو  س  عن الغس  لرفع هذا الح   )توض ، وأيضً  الوضوء عل  
 الستحب   عن  جم ه)ر أه  العلم.سب)  ا

)ن م أح  م    نعم((، ق    -عليه الص   والس م-)ن م أح ن  وهو جن ؟ يس لون النبي  أ)رق  أح ن  وهو جن ؟
 وهو جن ، وال )لزم أن يغتس ، لكن إن خفف هذه الجن بة ولو ب لوضوء   ن أول ، نعم.

-ت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول هللا قال -صلى هللا عليه وسلم-وعن أم سلمة زوج النبي 
إن هللا ال يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي  فقالت: يا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم

 .))نعم, إذا رأت الماء((: -صلى هللا عليه وسلم-احتلمت؟ فقال رسول هللا 
أنه  ق ل ، مق مة ب)ن ) ي  -عليه الص   والس م-بي أم المؤمن)ن زوج الن -رضي هللا عنه-وعن أم سلمة 

سؤاله ؛ ألن السؤا  مم  يستحي  منه غ لبً ، تستح)ي منه النس ء، فق م  ب)ن ) )ه  مق مة ق ل   إن هللا ال 
منه، إن هللا ال يستح)ي من   يستح)ي من الحق, ال يستح)ي بي ء)ن، هذه مق مة ب)ن ) ي السؤا  الذي يستحي

  إذا لم فج ء في الح )  الصحيح   ،ء)ن، فإذا  خ  عل  الفع  يستح)ي ج زم حذف إح ى الي ء)نالحق، بي 
ب عتب ر أن الكلمة ف)ه  ي ء)ن، لكن    إذا لم تستحي ف صنع م  شئ ((م  هو بتستح)ي، بي ء واح  ،  تستحي((

ِيي َأن التنزي    ف صنع م  شئ ، وفي ف  مع الج زم، فق)   إذا لم تستح  لو   ن  ي ء واح   لحذ َتح  }ِإنَّ َّللاََّ اَل َيس 
َقَها{ ِرَب َمَثال  مَّا َبُعوَضة  َفَما َفو   ،وهن  ق م  بهذه المق مة لكي ت خ  إل  السؤا  الذي تري ه [( سور  البقر 66 ] َيض 

ه، ال سيم  وه ذا )نبغي أن ي ون األ   في األلف ظ التي ق  ي ون في التعب)ر عنه  بصراحة شيء مم  )خج  من
النس ء ال تي )نبغي أن )تصفن ب لحي ء، نعم الذي ال يمنعهن من التفقه في ال )ن، لكن ال )نبغي االسترس   

في الك م الف حش البذيء ولو من الرج  ، لكن النس ء ق  ي ون األمر ب لنسبة لهن أعظم، وأم  الرج   ال أيضً  
 )نبغي أن )تفوهوا ب لكلم   الف حشة البذ)ئة.

ستحي  من ذ ره ، لكن إذا لم ي ن هن ك مفر من ذ ره  وترت  جر  ع    الشرع الكن ية عن بعض األلف ظ التي ي  
 عل)ه  بع)نه  ح م شرعي ال ب  أن تذ ر، ولو   ن  مم  يستحي  منه.

ع، إذا رأ  في من مه  أنه  تج م   فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟""إن هللا ال يستحيي من الحق، 
علق الوجو  برؤية  ))نعم, إذا هي رأت الماء((الرج  إذا احتلم يغتس ، لكن ه  المرأ  مث  الرج  تغتس ؟ ق    

 الم ء.
وال رأ  م ء، وال أثر لذلك  ،فعل  هذا لو رأى الشخص أو رأ  المرأ  أنه  يحص  له  شيء من ذلك في النوم

  الم ء الح )  الصحيح     الم ء من الم ء((وفي الح )    ،فإنه ال )لزمه  الغس ، ف لغس  معلق برؤية الم ء



ن   ن بعضهم )رى أن هذا الح )  منسوخ، لكن إن أم ن حمله عل  ح لة الجن بة فهو صحيح،  من الم ء(( وا 
ن   ن المقصو  به بجميع األحوا  أنه ال   إذا جلس ب)ن  لح )  الصحيح   غس  إال مع خروج الم ء ف ، فوا 

  م  ق   الترمذي  منسوخ.   الم ء من الم ء((وح )    بع ثم جه ه  فق  وج  الغس  ولو لم )نز ((شعبه  األر 
فعلق وجو  الغس  عل  رؤية الم ء،  "))نعم إذا هي رأت الماء((: -صلى هللا عليه وسلم-"فقال رسول هللا 

 ، وهللا أعلم.ال ل)  م  خصه ج  عل  المرأ  إالوالنس ء  م  هو معلوم شق ئق الرج  ، فم  وج  عل  الرج  و 
 وصل  وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (6كتاب الطهارة ) -عمدة األحكام 
 ب   الحيض -ب   التيمم 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 ه.الس م علي م ورحمة هللا وبر  ت
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين. ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 

 -لى هللا عليه وسلمص-قالت: "كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول هللا  -ارضي هللا عنه-وعن عائشة 
ن بقع الماء في ثوبه". فيخرج إلى الصالة  وا 

 فيصلي فيه". فركا   -صلى هللا عليه وسلم-وفي لفظ لمسلم: "لقد كنت أفركه من ثوب رسول هللا 
 نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله ،الحم  هلل ر  الع لم)ن

صل  -  " ن  أغس  الجن بة" يعني أثر الجن بة من المني "من ثو  رسو  هللا - هللا عنه رضي-ع ئشة  تقو 
" بهذا اللفظ يست   من يقو  بنج سته؛ ألنه    ن  تغسله، وألنه  )خرج من مخرج البو ، " ن  -هللا عليه وسلم

ن ب -صل  هللا عليه وسلم- أغس  الجن بة من ثو  رسو  هللا  قع الم ء في ثوبه".ف)خرج إل  الص  , وا 
  "لق   ن  أفر ه" وهذا يست   به من يقو  بطه رته؛ ألن النج سة ال ي في ف)ه  -رحمه هللا-اللفظ الث ني لمسلم 

نم  )لزم غسله،   هر؛ ألن النجس ال ي في فيه الفرك،الفرك، ب  ال ب  من الغس ، وهن  ال ل)  صريح في أنه ط وا 
َ  أغس  الجن بة" ألنه مم  تستقذر رؤيته في الثو والغس  في الرواية األول   " ن       لمخ ط، فإذا   ن رطبً 

ولو بإذخر ، ولو بعو ، ولو بحجر، المقصو  أنه )زا  أثره من الثو ؛ ألنه مم  يستقذر ويستقبح  يغس  ويزا 
الفرك، ب  )لزم   لبص ق، والرواية الث نية وهي رواية الفرك ت   عل  طه رته؛ ألن م    ن نجسً  ال ي في فيه 

ن الراجح من خ   هذه النصوص أنه ط هر، لكنه ب عتب ره مم  يستقذر غسله ب لم ء، والمس لة خ فية، لك
ن   ن ي بسً  يفرك ويزا  ويح  بظفر أو بعو  أو ويستقبح رؤيته إن   ن رطبً  )زا  ب ي شيء ولو ب لغس  ، وا 

صل  هللا عليه -   "لق   ن  أفر ه من ثو  رسو  هللا- رضي هللا عنه-ل)زو  أثره، فق  ق ل  ع ئشة  نحوه
 فر ً  فيصلي فيه". -وسلم

نم  ي فيك    إنم سئ  عنه فق     -عليه الص   والس م-ج ء عن ابن عب س أن النبي و  هو بمنزلة المخ ط، وا 
 نعم. ه،هيعني بعو  شجر  أو شب أن تمسحه بخرقة أو بإذخر ((

جلس بين شعبها األربع ثم  ))إذا: -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 
ن لم ينزل((. :وفي لفظ فقد وجب الغسل(( جهدها  ))وا 



 يعني الرج ،   إذا جلس((ق     -صل  هللا عليه وسلم-هللا  رسو أن  -رضي هللا عنه-نعم عن أبي هرير  
ورج ه ، وهذه  ن ية عن الجم ع، وم  يحص  ب)ن الرج   ) اه    األربع(( شع  المرأ  يعني   ب)ن شعبه ((

يعني بمجر  التق ء الخت ن ب لخت ن )ج   فق  وج  الغس ((    ثم جه هيعني ج معه ،    ثم جه ه ((وزوجته، 
ولو لم يحص   للغس  هو التق ء الخت ن ب لخت ن  م  في لفظ مسلم، ف لموج    ولو لم )نز ((الغس ، يعني 

  إنم  فهذا   ن في أو  األمر ثم نسخ،   إنم  الم ء من الم ء(( م  م  ج ء في الح )  الصحيح  اإلنزا ، وأ
ويحص  التق ء الخت ن ب لخت ن وال غس  إال ب إلنزا ؛ ألن الم ء إنم   يعني يحص  اإلي ج الم ء من الم ء((

ء الخ رج من أثر الجم ع، مفهومه  نم  )ج  ب لم ء الذي هو الم الم ء، الم ء الذي هو م ء الغس  إي ون من 
أنه إذا لم )خرج شيء من أثر الجم ع فإنه ال م ء، يعني ال غس ، وهذا   ن في أو  األمر ثم نسخ، ونص عل  

ن ق   بمف  ه بعض الظ هرية  زا  مح مً . وأنه م  ،نسخه جميع الشراح، وا 
الن ئم أنه )ج مع ف  )لزمه الغس  إال إذا رأى ، عل  ح لة االحت م )رى بعضهم  ب نه محمو  عل  االحت م وق  

 رأ  الم ء((هي   نعم إذا ه  عل  المرأ  من غس  إذا هي احتلم ؟ ق     مةالم ء  م  تق م في ح )  أم سل
ف لم ء الذي هو الغس  معلق برؤية الم ء الذي هو اإلنزا ، وهذا في ح   النوم فق ، أم  في ح   اليقظة فإذا 

ن لم )نز   م  ج ء في هذا الح ) ، نعم ،الخت ن، فق  وج  الغس التق  الخت ن   ؟وا 
 طالب:....... 

ب)ن أنه منسوخ، بع     الم ء من الم ء((بع  أن خرج ح )    -تع ل  رحمه هللا-اإلي ج نعم، اإلم م الترمذي 
ن  علته في الكت  "   "وق  ب)-لم  ذ ر الح ) - وفي العل  التي في آخر ج معه ق  لك، ذروا)ته أش ر إل  

ن   ن  علة ب لنسبة للعم  به، الترمذي سم   ف ش ر إل  أن النسخ علة، لكنه  ال تق ح في صحة الح )  وا 
النسخ هن  علة، والعلة األص  ف)ه  م  يق ح في الح ) ؛ ألنه  يشترط نف)ه  لصحة الخبر، لكنه  هن  ال تق ح في 

عم  به؛ ألن المعمو  به إنم  هو المت خر من األمرين، والمت خر صحة الخبر، الخبر صحيح، لكنه  تق ح في ال
 من األمرين لزوم الغس  ولو لم )نز ، نعم.

وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد هللا, 
ي, فقال جابر: كان يكفي من هو وعنده قوم, فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفين

 ثم أمنا في ثوب. -صلى هللا عليه وسلم-يريد النبي -أوفى منك شعرا , وخيرا  منك 
 .يفرغ الماء على رأسه ثالثا   -صلى هللا عليه وسلم-وفي لفظ: كان رسول هللا 

 الرجل الذي قال: ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه محمد بن علي.
عن أبي جعفر، جعفر هو الملق  ب لص  ق، وأبوه محم  بن علي بن الحس)ن المعروف ب لب قر، وأبوه علي بن 

، الحس)ن بن -صل  هللا عليه وسلم- سب  رسو  هللا ، والحس)ن بن علي الج الحس)ن المعروف بزين الع ب )ن
لراوي الب قر، محم  بن علي بن الحس)ن، مع أبيه زين الع ب )ن، ا ، أنه   ن هو وأبوه الب قرعلي بن أبي ط ل 

أبوه،   ن هو وأبوه زين الع ب )ن عن  ج بر بن عب  هللا بن حرام السلمي األنص ري الصح بي، ابن الصح بي، 
المشهور   ن هو وأبوه وهذا مم  تق م مم  )ج  فيه ذ ر الضم)ر المنفص  للفص  ب)ن المعطوف والمعطوف 

   اإلش ر  إليه.عليه، وهذا واج  عل  م  تق م



عليه الص   -فس لوه عن الغس ؟ فق    ي فيك ص ع، النبي  وعن ه قوم ن هو وأبوه عن  ج بر بن عب  هللا  
عليه الص   -والص ع أربعة أم ا ، ف  ن  ) نه  ،  ن )توض  ب لم ، ويغتس  ب لص ع إل  خمسة أم ا  -والس م
ألحي ن، إل  خمسة أم ا ، وفي هذا ع م اإلسراف في الم ء، االغتس   ب لص ع، وق  )زي  في بعض ا -والس م

عل  المسلم أن يقتص  في جميع أموره، واإلسراف حرام، لكن الزي    اليس)ر  المحتملة معفو عنه ، أم  األص  
رف منه ، ف لموا  التي ي ون الن س بح جة إل)ه  ح جة الم    التي يسفي اإلسراف أنه محرم، ويتف و  ب عتب ر 

أمره أش ، معلوم أن الم ء ال  م   عل  الن س الذي يحت جون إليه )  ، ويتسب  في إسرافه عل  تض)يع هذا الش
عل  الجميع فسيم  في هذه األوق   التي شح  ف)ه  الموار  أمره خط)ر، وعموم البشرية مه  ون ب لنسبة للم ء 

-ال ي تي إال بخ)ر، وال خ)ر إال    األمة عليه  والشرع ،ويرش وا استه كهم من الم ء ،أن يحت طوا لهذا األمر
، ولو   ن في اإلسراف خ)ر م  اقتص  في مث  هذه األمور؛ ألن الم ء في عرف  ث)ر -عليه الص   والس م

من الن س أمره يس)ر، ال سيم  وأن قيمته زه)  ، لكن )تصور اإلنس ن أنه في )وم من األي م يطل  الم ء من بع)  
الم ء لنفسه،  ون األسب   تيسر  والجهو  بذل  لتيس)ر هذا العنصر النفيس الذي جع  منه أو بنفسه، يحضر 

نعم هو أرخص موجو  تس ه  الن س في حمله، لكنه أعز مفقو ، تصوروا إل  وق   ،علق به حي      شيء
نه عل  رؤوسهم، قري  و  ن الن س يحضرون الم ء    بوس)لته وطريقته، ب ألواني يحضرونه من بع) ، وينقلو 

يعني لو   ن األمر  ذلك م  حص  مث  هذا اإلسراف، لكن  ون الشيء ميسر مبذو  سه  قري  بثمن رخيص، 
ال ف لم ء أمره خط)ر، علق به حي    َماء ُكلَّ    شيء )جع  الن س )تس هلون مث  هذا التس ه ، وا  َنا ِمَن ال  }َوَجَعل 

} ٍء َحيٍ  والمي ه الجوفية وغ)ره ، وهللا  ،ره خط)ر، وال راس   ت   عل  نضو  الم ءف م [( سور  األنبي ء17 ] َشي 
 المستع ن.

الذي )تراءى للن س ، االقتص   في    شيء حت  في الم ء، -عليه الص   والس م-فهذا  ) نه وهذه طريقته 
وز ألح  أن )تع ى أنه شيء شبه ال قيمة له، بعض الن س ال يعتبره م  ، هو م  ، والن س شر  ء فيه، ال )ج

  ن  ) نه  -عليه الص   والس م-ذلك النصوص، ف لنبي ب  ، ومنع فضله محرم  م  ج ء..فيه عل  أح ، وال
 أن )توض  ب لم ، ويغتس  ب لص ع.

قلة الم ء ون رته، ل ن األي م يحت ج إل  أن )توض  بم نتصور أن اإلنس ن في )وم م....... فقال: "يكفيك صاع""
 ، يعني في الرج  المعت   وق  عو  نفسه أنه يغتس  بآصع  ث)ر ، ويتوض  ب م ا ، الم  م  يمأل   ص عأو يغتس  ب
يستطيع اإلنس ن أن )توض  ب و  صغ)ر؟ نعم إذا مرن  ؟ م تتصورون اللتر الواح  من م ؟ نعمإيش )جي؟ 

ف )ن هللا ب)ن الغ لي والج في،  نفسه استط ع، لكن مع هذا اإلسراف الموجو ، وتيسر السب  واألسب   ال يستطيع،
ال )توض  وضوء ال )جزئ يشبه المسح، ال، لكن يسبغ الوضوء وال يسرف، اإلنس ن م مور ب لتوس  في جميع 

 أموره، مع أنه م مور ب إلسب غ منهي عن اإلسراف.
 طالب:....... 
 .الح )  ضع)ف، لكن معن ه صحيح ،ضع)ف ،هذا فيه   م

م  ي ف)ني ص ع، اآلن يم ن    الن س يقولون  م  ي ف)ن  ص ع،  "ل رجل: ما يكفينيفقال: "يكفيك صاع" فقا"
 ا، يفتح الحنفية تبع الم ء ويغتس  بآصع  ث)ر ، عشرا  اآلصع، هذا هو اإلسراف.و لم ذا؟ ألنهم تعو 



 ."فقال رجل: ما يكفيني, فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا  أو خير منك"
ن الم  والص ع ب لنسبة للرج  المعت   الخلقة، لكن لو وج  شخص ضخم طوي  عريض نعم،   إالشراح يقولون 

ويغتس  الغس  المجزئ  ،يفيض، إل  أن يفيض الم ء عل  جس ه ،بغيسق  ال ي فيه الص ع )زي ، )زي  إل  أن 
 عل  أق  تق )ر.

ر تحت ج إل  شيء من زي    الم ء،  ثر  الشع "فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا , أو خير منك"
 .-صل  هللا عليه وسلم-)ري  رسو  هللا 

  هو الحسن بن محم  بن -تع ل  رحمه هللا-الرج  الذي ق    م  ي ف)ني، يقو  المؤلف  "فقال رجل: ما يكفيني"
 ،الحنفية إنم  هو من - رضي هللا عنه-ألنه ليس من ول  ف طمة ؛ علي بن أبي ط ل ، المعروف ب بن الحنفية

 .-رضي هللا عنه-المرأ  الحنفية التي تزوجه  علي 
أمن  في ثو   يعني صل  بن  وليس عليه إال ثو   ، ثم أمنا في ثوب"-صلى هللا عليه وسلم-"يريد رسول هللا 

  أيصلي -عليه الص   والس م-واح ، والص   في الثو  الواح  إذا   ن س ترًا للعور  ج ئز، وق  سئ  النبي 
عليه -يعني الن س  لهم عن هم أكثر من ثو ؟ نعم؟ يستبع     أولكلكم ثوب ن؟((أح ن  في الثو  الواح ؟ فق    

هو الغ ل ،  -عليه الص   والس م-أن )وج  أكثر من ثو  عن  الن س  لهم، وهذا في عصره  -الص   والس م
، لكن الص   في الثوب)ن أكم ؛ ألنه أستر، أن    شخص عن ه ثو  واح ، ولهذا تعلق األح  م ب لمق ور عليه

أو قميص وتب ن، قميص وقب ء... إل  آخره،  ،أو إزار وقميص ، ون اإلنس ن يصلي في ثوب)ن إزار ور اء
المقصو  أن يصلي في ثوب)ن أكم  وأستر، لكن إذا صل  في ثو  واح  يستر المح  المفروض  ف ، ف لواج  

  ال ، ويج  مع ستر العور  ستر المن  ،  م  ج ء في الح )  الصحيح  المشترط لصحة الص   ستر العور 
  أولكلكم   -عليه الص   والس م-ولم  ق   النبي  يصلي أح  م في الثو  الواح  وليس عل  ع تقه منه شيء((

عرف أب  هرير ؟ استفهم الراوي من أبي هرير  وق   له  أتعرف أب  هرير ؟ أبو هرير  نفسه يقو  للراوي  أت ثوب ن؟((
  ن يصلي في الثو  الواح  وثي به عل  المشجن، يعني عن ه ثي   ث نية، لكن يصلي بثو  واح ؛ ل)ب)ن أن مث  

بلغ من التعليم ب لقو ، يعني تقو  لشخص  توض  بم ، ي ون في بعض األحوا  أ هذا ي في، والتعليم ب لفع  ق 
ت تي بم ، وتتوض  أم مه، وتسبغ الوضوء أم مه، خ ص م   )تصور هذا   م نظري م  يم ن تطبيقه، لكن لم 

صل   -رضي هللا عنه-يحت ج إل  أن )تر  ، ال يم ن أن )تر   بع  أن رأى بع)نه، ليس الخبر   لعي ن، فج بر 
إذا   ن س ترًا للمح  المفروض ستره، ستر العور  شرط من شروط صحة  بثو  وأمهم بذلك، ف لثو    ف  

 الص  .
يعني يغتس  ب لص ع ويفرغ  يفرغ الماء على رأسه ثالثا " -صلى هللا عليه وسلم-لفظ: "كان رسول هللا وفي "

وم  لوثه ثم  ،الم ء عل  رأسه ث ثً ، يعني  م  تق م في صفة الغس  الك م  أنه يغس  ) يه ث ثً  ثم يغس  فرجه
شقه األيمن، ثم شقه األيسر، ثم )تنح  ويغس  أسه ث ثً ، ثم يغس  ر ثم يفرغ الم ء عل   ،)توض  وضوءه للص  

رجليه إن احت ج إل  غسلهم  لتلوثهم  بم  في المح  من ط)ن وشبهه، أم  إذا لم ي ن بح جة إل  غس  الرجل)ن 
 ف   اعي له، وهللا المستع ن.

 .يفرغ الماء على رأسه ثالثا " -صلى هللا عليه وسلم-"فكان رسول هللا 



في بي ن الرج  الذي ق    م  ي ف)ني، وح)نئذ اإلب غ أو المب لغة في اإلن  ر  -تع ل  هللارحمه -ثم ق   المؤلف 
عل  من تر   في قبو  السنة، لم  ق    م  ي ف)ني، م ذا ق   له ج بر؟ ق      ن ي في من هو خ)ر منك، ي في 

ن   ن  األص  في التعليم الرفق  م  من هو أوفر منك شعرًا، هذا أسلو ، نعم يحت ج إليه في بعض األحوا ، وا 
يعني ال تقطعوا عليه بوله،  عوه، اتر وه، هذا األص  في التعليم الرفق، تعليم     عوه((   ال تزرموه((تق م، 

ورأى المعلم أن المصلحة في ر عه ف ألول  أن )ر ع مث  هذا، ف  شك  ،الج ه ، لكن من تر   في قبو  السنة
ض برفق ال تترت  عليه آث ر، وال ر و  ع سية، هذا هو األص ، لكن )بق  أن أن األسلو  الل)ن المؤ ي للغر 

فيه شيء من اللؤم، يحت ج إل  م  )ر عه، وهذا  ث)ر ممن ي ت  عن اإلس م وال )ن والمت )ن)ن،  بعض الن س
ن   ن األص  أن المن ق شة مث  هؤالء  ث)ر منهم يحت ج إل  أن )ؤطر عل  الحق، وال يف)  فيه نق ش، وا 

وهللا أعلم -ب ألسلو  اله  ئ اللط)ف في تعليم الج ه ؛ ألن بعض من ي ت  ليسوا بجه  ، إنم  ه فهم وقص هم 
وهللا المستع ن، ولذا ق      ن  ،لكن يظهر من ثن ي    مهم أنهم يقص ون انتق ص ال )ن والمت )ن)ن -ب لني  

 ؟تي تر ع بعض الكت  ، وهللا المستع ن، نعمي في من هو أوفر منك شعرًا، فنحت ج إل  بعض األس ل)  ال
 طالب:....... 

الص ع  م جرام؟ الص ع من الم ء، اللتر الواح  إذا ق رن ه ب لص ع اللتر، اللتر الواح   م يس وي من م ؟ يعني 
 ص ع الم ء غ)ر ص ع البر، نعم إذا ق رن  الص ع ب لوزن، فص ع الم ء أكثر من ص ع البر في الوزن؛ ألن البر

 ؟، نعملم ء، فإذا   ن البر  )لوين ونصف ....... ث ثة، ث ثة  )لو ص ع الم ءأخف من ا
 طالب:....... 

، أو تزي  ث ثة ونصف، فث ثة الك)لو والنصف أربعة أم ا ، فق  الم   )لو إال ربع تقريبً  الم ء ص عث ثة  )لو 
 يعني، نعم.
 باب التيمم

لم يصل في  رأى رجال  معتزال   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن عمران بن حصين 
وال ماء, فقال:  قال: يا رسول هللا أصابتني جنابةف ))يا فالن, ما منعك أن تصلي في القوم؟((القوم؟ فقال: 

 فإنه يكفيك((. ))عليك بالصعيد
   -تع ل  رحمه هللا-يقو  

القص ، يمم  ف نً  إذا قص ته، وهو قص  الصع)  الط)  الط هر في اللغة  ،التيمم في األص  "باب التيمم"
وضربه ب ل) )ن واستعم له مطهرًا ب اًل عن طه ر  الم ء عل  الصفة التي ي تي  ،وهو م  عل  وجه األرض

 شرحه .
صح بي جل)  أبو نج) ،   ن في مرضه  م  في الصحيح يسلم  "-رضي هللا عنه-عن عمران بن حصين "

رضي هللا ب  م يسمع، في مرضه، ف كتوى ف نقطع التسليم، فن م فع   التسليم،  ، تسلم عليه الم ئ ةعليه عي ن ً 
يعني في جملة  "رأى رجال  معتزال  لم يصل في القوم؟ -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا  عنه وأرض ه،

لم يص  في القوم أنه )ؤمهم، ال، يعني في جملتهم ومعهم، ليس معن    ،القوم، ومع القوم، لم يص  في القوم
لق ء السؤا  عليه،  ،معتز  في ن حية، في ط ئفة   م  والن س يصلون، وهذه الج    والع    النبوية في مث  هذا، وا 



لع  ل يه سب  مقبو ،  ،يس   عن السب    م  منعك أن تصلي؟((م  ق   له  قم فص ،  منعك أن تصلي؟((
  ه    قم فص  ر عت)ن، ب  ئ األمر، ق   له  -عليه الص   والس م- رج   خ  وجلس، م  ق   له النبي

وه ذا )نبغي أن )لق  التعليم بهذه الطريقة، ه  صل)  ر عت)ن؟ احتم   أن تقو   قم فص   صل)  ر عت)ن؟((
عت)ن، ق    ي  أخي أن  ، ي تي شخص ف)جلس تقو   قم فص  ر فتنيم  شلكن ر عت)ن؟ ق    ي  أخي أن  صل) ، 

  ه  صل)  وراء العمو  ذاك، م  )لزمك أن تشوف الن س  لهم، فيس   ب سلو  من س ،  صل)  هن ك
لطف، ألن النفوس ال تقب  األمر والنهي، )ثق  عل  اإلنس ن أن )ؤمر وينه ، لكن يس   ويستفهم ب ((ر عت)ن؟

لي مع الن س، م  يق   له تص هذا أمر مطلو  شرعً ، م  منعك أن )ب)ن له أن فإذا تب)ن أنه ج ه  وم  صل 
ال نهي، يس   برفق ولطف، وهذا إذا عرف من ح له أو  ل   مب شر   ص  مع الن س، أو ال تجلس، أمر وا 

ال مث  م  ذ رن  آنفً  أنه ق  يحت ج إل  شيء من تعن)ف المخ لف ور عه، هن     م  القرائن من ح له أنه ج ه ، وا 
  هللا أص بتني جن بة, وال م ء, وال يعرف الب  ، أص بتني جن بة وال فق    ي  رسو  منعك أن تصلي في القوم؟((

وهو ب )  عن الم ء، لكن ال يظن أنه )جزئ عن الغس ، أص بتني  هن ك شيء اسمه التيممم ء، أو يعرف أن 
ولو لم )ج  الم ء عشر  والصع)  الط)  طهور المسلمفإنه ي فيك((    عليك ب لصع) جن بة وال م ء، فق    

ن   ن ء يس)ر ي فيه للشر  واألك ، هذا مث  المعشخص ج لس ب ون الم ء أو عن ه م ن)ن، س  وم ح مً ، وا 
إذا   ن عن ه م ء وال يستطيع  ،لكن إن ش ء أن )توض  به م   من العطش، ي تي إل  التيمم ،حقيقةموجو  ع)نً  

ن   ن حقيقة موجو ي ون ع  م للم استعم له في مرض أو لش   بر  أو نحوه، فإنه ح)نئذ   ، ي فيه اً  ء ح مً ، وا 
  الصع)  الط)  طهور المسلم ولو لم )ج  الم ء عشر سن)ن، فإذا وج  الم ء الصع)  الط) ، وفي الح )   

 )ن هللا ب)ن الغ لي والج في، ال نقو   أن  م  وج   الم ء، أو شخص )بح  عن  هللا وليمسه بشرته(( فل)تق  
يع عليه األوق   في    وق  )بح  عن الم ء حت  يض)ق وق  الص   أو يستعم  الم ء حت  ي   ويم ، وتض

التيمم مع تيسر الم ء وقربه منه،  م  يفعله الكث)ر من المتس هل)ن من المسلم)ن، الم ء قري  ج ًا من عن ه 
ا، علق  صحة التيمم ويتيمم، نقو   ال ي  أخي، التيمم ال )جزئ وال ي في مع وجو  الم ء، فلم تج وا م ءًا فتيممو 

 عل  ع م وجو  الم ء، أم  مع وجو ه ف  )جزئ التيمم.
هللا وليمسه  فإذا وج  الم ء فل)تق  ،   ولو لم )ج  الم ء عشر سن)ني فيه  طهور المسلم(( الصع)  الط)   

م ء، الطه ر  المس لة مبنية عل  التيمم الب )  عن طه ر  ال ؟لم  يستقبله من أح ا  أو لم  مض ؟ نعمبشرته(( 
ب لم ء ترفع الح   اتف قً ، ترفع الح   ب إلجم ع، التيمم الذي هو ب )  عن الم ء ه  هو مبيح لمزاولة العب  ا  

ل  وجو  الم ء؟ نعم، رافع رفع افع رفع مطلق، أو رافع رفع مؤق  إالتي ال تصح إال بطه ر  مبيح، أو هو ر 
إذا قلن   مبيح أن الح   موجو ، م  ارتفع الح   موجو ، ف ن   مؤق  إل  وجو  الم ء، ويش معن  هذا الك م؟

تصلي وأن  مح  ، لكنك أذن لك أن تصلي بهذه الطه ر  الن قصة المبيحة للص  ، تقرأ القرآن بهذه الطه ر  
أقر من ق   لعمرو بن الع ص أنه  -عليه الص   والس م-المبيحة لقراء  القرآن، لكن م  زل  مح  ، والنبي 

ن التيمم مجر  مبيح، إيش معن  مبيح؟ إذا أر   أن ؟ فبهذا يستمسك من يقو   إصل  بقومه وهو جن ، نعم
ال ف ن  جن ، إذا أر   أن تقرأ القرآن تيمم، لتستبيح قراء  القرآن  تصلي تيمم؛ لتستبيح بهذا التيمم الص  ، وا 

ح  ، إذا قلن   رافع، مث  الوضوء، الب   له وأن  جن ، إذا خرج الوق  و خ  وق  ص   أخرى تيمم، ولو لم ت



تفع  جميع و ح م المب  ، خ ص تيمم، ارتفع الح  ،   نك توض   واغتسل ، وال فرق، وتصلي بهذا التيمم 
 العب  ا  التي تفعله  ب لوضوء؛ ألن الح   ارتفع، رفع مطلق، إذا قلن   رفع مؤق  إل  وجو  الم ء، قلن   فل)تق  

بهذا التيمم   نك متوض ،   نك مغتس  إن  ن  جن ، وافع  جميع العب  ا  التي تفع   ته، ص   هللا وليمسه بشر 
 س لة مفترضة في شخص أص بته جن بة،ب لطه ر  األصلية ب لم ء، لكن إذا وج   الم ء عليك أن تغتس ، الم

م  وج ، تيمم وصل  بح  عن الم ء م  وج ، تيمم وصل ، ق م لص   الصبح فإذا به ق  أجن ، بح  عن م ء 
الصبح، فلم  طلع  الشمس وج  الم ء، ه  نقو   إن الجن بة ارتفع  م  يحت ج إل  أن يغتس ، خ ص راح  
رفع مطلق، أو نقو   إن هذا مبيح للص   وليس برافع، ف)لزمه أن يغتس ؟ أو نقو   هو رفع الح   رفعً  مؤقتً  

ال م  ارتفع ؟يعني الجن ب ؟إل  وجو  الم ء فعليه أن يغتس   ة التي مض  وتيمم عنه ، ارتفع  وا 
 طالب:....... 

 رفع مطلق؟
 طالب:....... 

 نعم؟  هللا وليمسه بشرته((؟   فل)تق  نعم، أو رفع مؤق  إل  أن )ج  الم ء، 
 طالب:....... 

وج  الم ء،  أن  أري  الجن بة التي حصل  قب  ص   الصبح، وتيمم عنه ، وصل  الصبح ب لتيمم عن الجن بة ثم
هللا وليمسه بشرته فيم  يستقبله من أح ا ، أم  م   إذا قلن   رفع مطلق قلن     نه اغتس ، انته  الجن بة، ول)تق  

ذا قلن   رفع مؤق ، قلن   فل)تق     وليمسه بشرته فيم  مض  من ح  هللا مض  انته ، ارتفع  الجن بة، وا 
هللا وليمسه    فل)تق  لم  مض  من ح  ، أو  وليمسه بشرته(( هللا   فل)تق   ،  لغس ، وعن هم الح )  محتم 

، لم ذا رجحن  هذا االحتم   إل  وجو  الم ء لم  يستقب  من أح ا ، لكن المرجح أنه )رفع رفعً  مؤقت ً  بشرته((
وليمسه هللا      فل)تق  ألنن  إذا قلن  ذا االحتم   عل  االحتم   الث نيرجحن  ه ؟لم ذا ؟عل  االحتم   الث ني

ي تي بف ئ   ج )  ؟    نصوص الطه ر  ت   عل   ؟الح )  فيه ف ئ   ج )   لم  يستقب  من األح ا  بشرته((
في ون مؤ  ًا ألح  )  أخرى، إذا قلن    هللا وليمسه بشرته((   فل)تق   ا، لسن  بح جة إل  مث  هذا الخبر،هذ

ذا مؤسس لح م ج ) ، مؤسس لح م ج )  نستف) ه من لم  مض  من ح   قلن   ه هللا وليمسه بشرته((   فل)تق  
 .علم أن الت سيس أول  من الت ك) هذا الح )  فق ، م  في الب   غ)ر هذا الح ) ، وعن  أه  ال

 الح )  الذي )ليه.
في حاجة، فأجنبت، فلم  -صلى هللا عليه وسلم-قال: بعثني النبي  -رضي هللا عنه-عن عمار بن ياسر و 

، فذكرت ذلك له، -صلى هللا عليه وسلم-تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي تغت في الصعيد، كما أجد الماء، فتمر 
ثم ضرب بيديه األرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على  ((إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا))فقال: 

 .اليمين، وظاهر كفيه ووجهه
أص بته  ف جنب ، في ح جة -هللا عليه وسلمصل  -ق    بعثني النبي ق     -رضي هللا عنه-عم ر بن ي سر 

، لكن  )ف فتمرغ  فلم أج  الم ء جن بة، فلم )ج  م ًء، وق  سمع أن التيمم ب )  عن استعم   الم ء عن  ع مه،
في  يستعم  التيمم؟ ظن أنه ال ب  من تعميم الب ن ب لترا  في الغس   م  يعمم ب لم ء عن  وجو ه، فتمرغ 



ع)  تعرى وتقل  في الصع) ؛ ليعم الترا  جميع ب نه  م  يعمه الم ء عل  الصور  تمرغ في الص الصع) ،
عليه الص   -ثم أت)  النبي  تقل ،  م  تمرغ ال ابة، المعروفة في االغتس  ، يقو   فتمرغ  في الصع) 

هن   تقو  ((اإنم  ي فيك أن تقو  ب) يك ه ذ    -عليه الص   والس م-النبي  ذلك، فق  له فذ ر   -والس م
ال ف ألص  أن القو  اللفظ،  إط ق القو  عل  الفع ، وهذا  ث)ر في النصوص، إط ق القو  عل  الفع  وا 

ثم  ثم ضر  ب) يه األرض ضربة واح  ،   إنم  ي فيك أن تقو  ب) يك ه ذا((الك م، هن  يطلق عل  الفع ، 
 وظ هر  فيه ووجهه. الشم   عل  اليم)ن،، مسح الشم   عل  اليم)ن، وظ هر  فيه

ال الوجه في الح ) ، نعم؟  م  المق م؟ المق م مسح ال) )ن وا 
 ...طالب:.....

نعم، لكنه عطف ب لواو التي ال تقتضي الترت) ، هذا الح )  )   عل  أن التيمم )جزئ عن الغس  في الجن بة 
نه ال )لزم فيه الترت) لع  م ا ، وأم  في التيمم الب )  عن الوضوء؛ ألن ، وهذا في التيمم الب )  عن الغس لم ء، وا 

الغس  م  يحت ج إل  ترت) ، يعني لو عم جميع ب نه ب لم ء، يعني لو غس  رجليه قب  وجهه في الغس ، م  
يحت ج إل  ترت) ، الغس  ال يحت ج إل  ترت) ، وهذا  ذا ب له التيمم ال يحت ج إل  ترت) ، ولذلك ق    "ثم مسح 

 وظ هر  فيه ووجه" ف  يحت ج إل  ترت) .الشم   عل  اليم)ن، 
التيمم الب )  عن الوضوء، والوضوء )لزم فيه الترت) ، نعم، إذن ب له )لزم فيه الترت) ، التيمم عن الوضوء )لزم 

 .ترت) ، فيمسح وجهه ثم يمسح  فيهفيه ال
وهو أبلغ من م ب لفع ، يه األرض، وهذا تعليضر  ب)  -عليه الص   والس م-النبي  "ثم ضرب بيديه األرض"

اآلن الممسوح الوجه  اليمين"على "ثم مسح الشمال التعليم ب لقو ؛ ألنه ليس الخبر   لمع )نة  م  هو معروف، 
الممسوح في التيمم ب لنسبة لل) )ن إل  أ)ن؟ هن  يقو    ؟لكن الممسوح في التيمم ،معروف، الوجه معروف ح و ه

، إل  المفص  هذا، الكف تطلق إل  الرسغ، والممسوح ال) ، ج ء  ال)  وظ هر  فيه، والكف تطلق إل  الرسغ
}َفَلم  َتِجُدوا  َماء َفَتَيمَُّموا  في آية التيمم مطلقة، وج ء  في آية الوضوء مق)  ، ج ء  ال)  في آية التيمم مطلقة، 

َسُحوا   ب ا َفام  ا َطيِ  ل)  في آية الضوء مق)   ب لمرافق، فه  مطلقة، وج ء  ا ،إيش؟ نعم [( سور  النس ء34 ] {َصِعيد 
ال م  يحم ؟ نعم؟ نقو  في مث  هذا  يحم  المطلق عل  المق) ؟  نعم؟ يحم  وا 

  .طالب:.......
ن اتفق السب ، السب  متح ، السب  الح  ، والح م مختلف، هذا غس   لم ذا؟ ل خت ف في إيش؟ في الح م وا 

ن اتح  السب ، أيضً  آية الوضوء مق)    ام اختلف الح م ال يحم  ا وهذا مسح، م  لمطلق عل  المق) ، وا 
ب لمرافق، وآية السرقة ال)  مطلقة وال يحم  المطلق عل  المق)  ل خت ف في الح م والسب ، وهذا سبق  اإلش ر  

اآلب ط  وشذ بعضهم فق    إل ن  م  يقو  بعض أه  العلم، إليه، وعل  هذا التيمم للكف)ن فق ، وليس إل  المرفق)
ل  المن ك ، لكن المطلو  مسحه في التيمم الكف ن، نعم.  وا 

لم يعطهن  أعطيت خمسا  ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-عن جابر بن عبد هللا و 
، فأيما رجل من أمتي وطهورا   أحد من األنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لـي األرض مسجدا  



، وأحلت لـي الغنائم، ولم تـحل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يـبعث إلى ه الصالة فليصلِ أدركت
 .((قومه خاصة، وبعـثت إلى الناس عامة

 -عليره الصر   والسر م-خصر ئص النبري  ،ح )  ج بر فري ذ رر الخصر ئص النبويرة الخمرس، الخصر ئص  ث)رر 
عليرره -صرر  هررذه األمررة  ون سرر ئر األمررم بخصرر ئص، وخررص نب)هرر   ث)ررر  جرر ًا، وخصرر ئص أمترره أيضررً   ث)ررر ، خ

  لرررم يعطهررر  أحررر  قبلررره مرررن األنبيررر ء، وألفررر  فررري ذلرررك المؤلفررر  ، للسررر)وطي  تررر   ،بخصررر ئص -الصررر   والسررر م
، -عليرررره الصرررر   والسرررر م-الخصرررر ئص مطبرررروع فرررري ث ثررررة مجلرررر ا ، ف لخصرررر ئص النبويررررة  ث)ررررر ، هررررذا لشرررررفه 

يقررو    -عليرره الصرر   والسرر م-فرر لنبي  ،-عليرره الصرر   والسرر م-ذا النبرري الكررريم والتخصرريص تكررريم، تكررريم لهرر
  إن أمترري هرر  الوضرروء مررن خصرر ئص هررذه األمررة؟ نعررم؟ (( لررم يعطهررن أحرر  مررن األنبيرر ء قبلرري أعط)رر  خمسرر ً   

 ئص نعم؟ أو الذي من الخص ؟فه  الوضوء من الخص ئص)بعثون )وم القي مة غرًا محجل)ن من آث ر الوضوء(( 
الغرر  والتحج)رر  والوضروء موجررو  فري األمررم السر بقة؟ نعررم الوضرروء موجرو  فرري األمرم السرر بقة، لكرن خصيصررة هررذه 

وسرررر ر  امرررررأ  إبررررراهيم توضرررر  ،  ،األمررررة برررر لغر  والتحج)رررر ، فلرررريس الوضرررروء مررررن الخصرررر ئص؛ ألن جريجررررً  توضرررر 
 فخصيصة هذه األمة ب لغر  والتحج) .

وفي بعض الرواي     ((نصر  ب لرع  مس)ر  شهر  من األنبي ء قبلي،   أعط)  خمسً  لم يعطهن أحيقو   
ي بً ، مس)ر  شهرًا ذه بً  فق ، ومس)ر  الشهر تبلغ أقص  ال ني ، آالف  مس)ر  شهرين نعم   مس)ر  شهرين(( ذه بً  وا 

ه الص   علي-األمي  ، مجر  م  يسمع ب سمه يص   خصمه ب لرع ، مجر  م  يسمع الخصم والع و أن محم ًا 
وأفرا  النص)  وألمته جم ع    نصر ب لرع ؛ -عليه الص   والس م-)جهز لغزوه )نه ر؛ ألن النبي  -والس م

ظ هرًا وب طنً ،  -عليه الص   والس م-، فإذا اقت وا به -عليه الص   والس م-من هذا الرع  بق ر اقت ائهم به 
لهم شيء من الرع ، ولذا  م   ابتع وا عن شرعه ومنهجه لم ي ننصروا ب لرع ، إذا تخلوا عن  )نه وتع ليمه و 

ال مرعوبة؟   ترون اآلن في وضع األمة، األمة راعبة وا 
 طالب: مرعوبة.

بسب  بع ه  عن المنهج النبوي الرب ني، هم أص)بوا ب لرع ، وضرب  عل)هم الذلة بسب  تر هم ذرو   ،مرعوبة
واتبعتم أذن   البقر وتر تم الجه   في سب)  هللا  ،تب يعتم ب لع)نة   إذاسن م اإلس م،  م  ج ء في الح )   

 ،وق  سل  عل  هذه األمة ،وال يم ن أن ترفع هذه الذلة إال بمع و   ال )ن، وذلة وأي ذلة ضرب  علي م الذلة((
 ضرب  عل)هم الذلة والمس نة إل  )وم وهي خ)ر أمة أخرج  للن س، سل  عل)ه  من؟ أراذ  البشر، من 

القي مة، ال يستطيعون أن )تصرفوا إل  بحب  من هللا وحب  من الن س، حب  هللا مقطوع، بقي حب  الن س، لوال 
ضرب  عل  من يم هم من  و  الكفر م  ق م  لهم ق ئمة؛ ألنهم مضرو  عل)هم ذلة ومس نة، فهذه األمة التي 

؟ مب لغة في الن  ية بهذه األمة، لبع ه  عن لط  عل  خ)ر أمة أخرج  للن س، لم ذاس   أراذ  الخلق وهم ال)هو 
ع ، أو وشرع هللا، يعني لم  يق    زي  قتله األس ، معذور ي  أخي قتله األس ، لكن لم  يق    قتله ج   ، )ن هللا

في  ةخنفس ء أو شيء من هذا، هذا عج ، غ ية في الذلة والمه نة، يسل  عليك أرذ  المخلوق  ، هذا مب لغ
ن   ن  هذه أفض  األمم وخ)ر األمم، لكن الفض  والخ)ر الن  ية بهذه ا ألمة التي أعرض  عن   )ن هللا، وا 
ال ليس ب)نهم وب)ن هللا نس ،  ،معلق بوصف َرُكم  ُثمَّ اَل إن وج  هذا الوصف وا  م ا َغي  ِدل  َقو  َتب  ا َيس  ن َتَتَولَّو  }َواِ 



 } َثاَلُكم  ال ف ألص  [( سور  محم 19 ]َيُكوُنوا َأم   ام  متمس ة ب )ن هللا، ملتزمة بشرع هللا،  أن هذه األمة م  وا 
، هي خ)ر أمة أخرج  للن س، والوصف الذي علق  به الخ)رية إن -عليه الص   والس م-  مقتفية ألثر نب)ه

ِرَجت  ِللنَّاِس{ق م  م  )نبغي رجع  هذه الخ)رية،  َر ُأمٍَّة ُأخ   ذا؟ ألن م عر ؟ ال لم [( سور  آ  عمران337 ] }ُكنُتم  َخي 
ُمنَكِر{، ...وهللا، الوصف م  هو َن َعِن ال  َهو  َمع ُروِف َوَتن   وهللا المستع ن.[ ( سور  آ  عمران337 ] }َتأ ُمُروَن ِبال 
نصر  ب لرع ، وهذا أيضً  عل  مستوى  ألمة عل   )ن هللا وعل  شرع هللافمت  استق م  ا ))نصرت بالرعب((

موس، إذا وج   شخص مستقيم عل   )ن هللا وعل  شرع هللا تخ طبه وأن  وج ، األفرا ، شيء محسوس ومل
، ب ) )هم أمر  ب ر ،تخ طبه وأن  ت خذ راحتك وأن  تخ طبه؟ م  ت خذ راحتك، بعض المسئول)ن الكب ر،  ب ر

، ب  من أضعف الن س شخصية، وهو )رتع ، )خ ط  ع لم من أضعف الن س بنية، ي تي لونهي وح  وعق 
 ،-عليه الص   والس م-ه ب لنبي نصر ب لرع ، بق ر نص)به من اقت ائذا؟ ألن هذا استق م عل  شرع هللا، لم 

ي تي ليق ب  ع لم من علم ء المسلم)ن الع مل)ن  لج)وشإيش معن  هذا من المسئو  الكب)ر الخط)ر الذي يملك ا
تع ، إيش معن  هذا؟ هذا الرع ، هذا الخوف، في األي م ش )   البر  وي ه   نه  مغموسة في م ء من العرق، وير 

 .-عز وج -هذه اله)بة التي تقذف في قلو  العب   لمن يعم  بشرع هللا 
هذا هو الش ه  من  ((فأيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل ،وطهورا   وجعلت لـي األرض مسجدا  ))

األمم الس بقة   نوا  ((أ ر ته الص   فليص   ف يم  رج  من أمتي  ،وطهوراً  جعل  لري األرض مسج اً   الح ) ، 
عل  له  األرض يصلون إال في مواضع عب  اتهم، في بيعهم و ن ئسهم، في هذا حرج ش ) ، لكن هذه ال  األمة ج 

الص   عن ك المسج  وعن ك الطهور، اضر  ب) ك األرض مر  واح  ، وامسح وص ،  كمسج ًا وطهورًا، أ ر ت
معن  هذا أن اإلنس ن )تنص   وليس   بعث  ب لحنيفية السمحة((  إن ال )ن يسر(( عة، وهذا من يسر هذه الشري

من الواجب  ، ويرتك  المحرم  ، ويقو   ال )ن يسر، ال ي  أخي، ال )ن يسر نعم، األص  في ال )ن أنه 
ج سة، م  )لزم أن تك ل)ف، والتك ل)ف إلزام م  فيه  لفة، لكن هذه الكلفة محتملة، أص بتك نج سة تغس  هذه الن

ت تي ب لمقراض وتقرض موضع النج سة، ال )ن يسر، لكن تترك النج سة وتقو   ال )ن يسر، م  هو بصحيح، 
)خطئ من يفهم يسر ال )ن ب لتنص  عن فع  الواجب  ، وارتك      حف  الجنة ب لم  ره((ال )ن تك ل)ف، 

لف إيش معن   لف؟ ألزم م  فيه  لفة، يعني ه  يستوي المحظورا ، ال، ال )ن تك ل)ف، نعم، واإلنس ن إذا بلغ    
في أي م الشت ء الق رس من هو متلفلف في فراشه ومؤذن، المؤذن )ؤذن لص   الصبح، وب)ن من يستعم  الم ء 
مع برو ته ويخرج إل  المسج ؟ م  يستوي، لو ق    إن ال )ن يسر، وتلفلف ب لفراش ون م، وال )ن يسر، نعم يسر 

ص  مع و واخرج تعرض للهواء  ، ل)ف ي  أخي قم من من مك وتوض  واستعم  الم ء رغم برو تهلكن هو تك
، يعني ال يعرضك نعم الجم عة، هذا ال )ن يسر، لكن ليس معن  هذا أنك تعرض نفسك للتلف، ال، ف ل )ن يسر

ِمل  لم  ال تحتمله وال تطيقه، نعم، لكنه يسر، ي لفك م  تط)ق،  َتُه َعَلى الَِّذيَن  }َربََّنا َواَل َتح  ر ا َكَما َحَمل  َنا ِإص  َعَلي 
َنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه{ ل  ِلَنا َربََّنا َواَل ُتَحمِ  ن   ن ثقيً  عل  النفس، والنفس  [( سور  البقر 696 ] ِمن َقب  أم  م  يط ق وا 

 )ن أح  إال غلبه، ي تي شخص تحت ج إل  جه   من أج  تحم  هذه التك ل)ف، ومع ذلكم هو يسر، ولن يش   ال
-وليس من ه يه    لكني أن م وأصلي((يصلي من ص   العش ء إل  أذان الفجر، ويقو   ي  أخي ال )ن يسر، 



ال أصلي العش ء في الجم عة وال الفجر قي م الل)   له؛ ألن ال )ن يسر، لكن م  تقو   أن   -عليه الص   والس م
 ي  أخي، تصلي.مع الجم عة ألن ال )ن يسر، ال 

م  لم تكن  ،تصلي في جميع بق ع األرض ((جعل  لري األرض مسج اً    ((وطهورا   جعلت لـي األرض مسجدا  ))
هذه األرض مم  استثني في النصوص لنج سته  مثً  الحسية أو المعنوية، فهذا الح )  مخصوص، هذا 

م ء؟ م  تصلي، تصلي في مزبلة؟ الح )  وهو من أح  )  الخص ئص مخصوص، تصلي في مجزر  ف)ه  ال 
م  تصلي، تصلي في مقبر ؟ م  تصلي، وغ)ر ذلك مم  ج ء  النصوص بمنع الص   فيه، وهذا تخصيص 

 لح )  الخص ئص.
والح فظ ابن حجر )رون أن أح  )  الخص ئص ال تقب  التخصيص، لم ذا؟  -تع ل  رحمه هللا-ابن عب  البر 

ف )ف )جتمع تشريف  ، والتخصيص تقل)  لهذا التشريف،-ص   والس معليه ال-ألن الخص ئص تشريف للنبي 
؛ ألن خصيص، فعل  هذا تصلي في المقبر ثم تقل) ؟ التشريف يحت ج إل  مزي ، ف لخص ئص عن هم ال تقب  الت

عل  عمومه، تخصيص المقبر  ب لمنع من الص   ف)ه  وق  ج ء النهي   جعل  لي األرض مسج ًا وطهورًا(( 
ل  القبورعن ال  تقل)  لهذا التشريف،  )ف؟ ص   في المقبر  وا 

 طالب:........
من أن  هو م  ذ رن ه ..،وهو أن ،ح)نم  ق   ذلك لحظ ملحظ -تع ل  رحمه هللا-ابن عب  البر  أقو   ي  أخي

-عليه الص   والس م-م حظة لحقه  ،الخص ئص تشريف، والتشريف بح جة إل  مزي  وليس بح جة إل  نقص
؛ ألن الص   في المقبر  ذريعة إل  الشرك، -عز وج -، نقو   الص   في المقبر  إنم  منع  لحق هللا 

عليه الص   -مع حق نبيه  -عز وج -، إذا تع رض حق هللا -عز وج -المح فظة عل  التوح)  من حق هللا 
 .-عز وج -بر  مراع   لحق هللا ، فتمنع الص   في المق-عز وج -أ)هم  أول  ب لمح فظة؟ حق هللا  -والس م

ا َطيِ ب ا{   الصع)  الط)  طهور المسلم((طهورًا  ))جعلت لي األرض مسجدا  وطهورا (( ( 41 ] }َفَتَيمَُّموا  َصِعيد 
بجميع م  عل  وجهه ،    جعل  لي األرض((ومقتض  ذلك )تن و  جميع م  عل  وجه األرض،  [سور  النس ء

حجر، نور ، أي شيء عل  وجه  ،هه  من أي شيء   ن، ترا  أو رم ، حص والصع)   م  تص ع  عل  وج
 لوجو  الغب ر، جميع م  عل  وجه األرض. ت  الفرش هذا إذا أم ن التيمم بهاألرض، ح

  جعل   ؟تع رض هذه الرواية مع م  معن ته       وجعل  تربته  لن  طهورًا((صحيحة في صحيح مسلمالالرواية 
ه     وجعل  تربته  لن  طهورًا((  الرواية الث نية في صحيح مسلم ميع م  عل  وجهه ،يعني ج لي األرض((

 هن ك مع رضة ب)ن الروا)ت)ن؟ نعم؟
  .طالب:.......

 لم ذا؟
 طالب:....... 

 الخ ص مق م عل  الع م، إذن الخ ص مق م عل  الع م.
 طالب:....... 



يفة ملس ء، م  ف)ه  شيء ظأو حج ر  ن ،نظ)ف  ، وج ن  رم ر ذقلكن غ)ر ال ،منتهية ،مستثن    ر القذ ال، ال......
ال م  نتيمم؟ إذن م ذا عن قوله  األرض ن هذا عل  وجه ،يعلق ب ل)  الحن بلة والش فعية    وجعل  تربته ((تيمم وا 

  يصح يقولون إيش؟ ال يصح التيمم إال ب لترا ، ترا  له غب ر يعلق ب ل) ، الرم  م  يصح التيمم به، الحص  م
 ؟التيمم به، ولو   ن عل  وجه األرض، غ)رهم من أه  العلم يقولون  تيمم عل     م  عل  وجه األرض، ه ه

 طالب:....... 
  )ف؟

 طالب:....... 
تبع األرض الجب   ع  عل  وجه األرض، واألرض تتن و  جميع م  عل  وجه األرض،م  )لزم، الصع)  م  تصال 

ال م  هو بتبع األرض؟ تبع ه  نقو   إن هذا ع م    جعل  تربته  لن  طهورًا((األرض، لكنه ليس بترا ،  وا 
أواًل  ه   ؟ويحم  المطلق عل  المق)  نقو   األرض مطلقة والترا  مق)  أو ؟وخ ص والخ ص مق م عل  الع م

يعني ه  الترا  فر  من أفرا  األرض أو وصف من أوص ف  ؟هذا من ب   التخصيص أو من ب   التق)) 
ال فر ؟ نعم؟  األرض؟ وصف وا 

 طالب:....... 
أو فر  من أفرا ه ؟  ،لكن اآلن نعو  إل  لفظ الترا  ه  هو وصف من أوص ف األرض ال، ال ال، ال م  )لزم،

 قلن   عموم وخصوص، نعم. تق)) ، إذا قلن   فر  من أفرا ه إن قلن   وصف قلن   إط ق و 
 طالب:....... 

  )ف؟
 طالب:....... 

 ن أفرا ه ، خلن  عل  فر  من أفرا ه .فر  م
إذا قلن   الترا  فر  من أفرا  األرض، وقلن   الترا  خ ص واألرض ع م، ه  يحم  الع م عل  الخ ص في مث  

ال م  يحم ؟  هذه الصور ؟ نعم؟ يحم  الع م عل  الخ ص وا 
  ..طالب:.......

  )ف؟
 طالب:....... 

ال م  يحم  إذ ،نقو   الترا  فر  من أفرا  األرض ن الترا  خ ص واألرض ع م، يحم  الع م عل  الخ ص وا 
لخ ص إم  أن )تفق  في الح م، الح م واح ، أو ؟ الع م مع االع م عل  الخ ص في هذه الصور ، ولم ذا؟ نعم

)ختلف  في الح م، فذ ر بعض أفرا  الع م بح م موافق لح م الع م ال يقتضي التخصيص، وي ون ذ ر الخ ص 
ر الع م للعن ية به واالهتم م بش نه، وهن  هذا تنصيص عل  بعض أفرا  الع م، بح م موافق لح م الع م ف  بع  ذ 

َنا ِإَلى ُنوحٍ تخصيص، ط)   َحي  َك َكَما َأو  َنا ِإَلي  َحي  يش؟ ومن؟ {}ِإنَّا َأو   [( سور  النس ء361 ] {َوالنَِّبيِ يَن ِمن َبع ِدهِ } وا 
قو   إن الخ ص يقضي عل  الع م؟ أو نقو   ذ ر نوح ل هتم م بش نه والعن ية به ه  ن نوح خ ص والنب))ن ع م

، إذا ق)   أع  بني تميم، شخص أوص  ..والح م واح ؟ نعم؟ ألن الح م واح ، م  ب)نهم خ ف، لكن لو ق) 



قه ء ال يعني عط  الفقه ء من بني تميم، نعم، قلن   التنصيص عل  الفبشيء لبني تميم، ثم ذ ر وصية ث نية ي  
بني تميم  أن بقية بني تميم ال يعطون، إنم  للعن ية بش ن الفقه ء واالهتم م به، الح م واح ، لكن لو ق)   أع   

اآلن الخ ص   ق من بني تميم، نعم، قلن   خ صفي وصية، ثم ق)  بع  ذلك في وصية الحقة  ال تع  الفس
 ام  قلن   الخ ص مق م عل  الع م؛ ألن الح م اختلف، لكن م الفقه ء وال تع  العوام،  ، أو ق)   أع   ...نعم

نم  )ذ ر الخ ص للعن ية بش نه واالهتم م به.  الح م واح  ال يحم  الع م عل  الخ ص، وا 
ن الترا  وصف من أوص ف األرض، وقلن   إن هذا مطلق ومق) ، واتفق  في الح م والسب ، فيحم    إلو قلن 

ل  هذا )نحو من يقو   ب نه ال  ذ  المطلق عل  المق) ، وح)نئ ال نتيمم بشيء عل  وجه األرض إال الترا ، وا 
)جزئ التيمم إال ب لترا    لحن بلة والش فعية، ف لذ)ن ق لوا ب لتيمم بجميع م  عل  وجه األرض ق لوا  عموم 

ل)هم ب لشذوذ  م  ب  تفر  به  الراوي يح م ع    تضمن  بعض االخت ف ولم )روه وخصوص، أو ق لوا  هذه زي 
لكنه  في صحيح مسلم ال   م ألح ، إذا قلن   إنه  من ب   العموم والخصوص مش)ن  عل  قو   ،ق   بعضهم

من يقو   )تيمم ب   م  عل  وجه األرض، وال مخصص ب لترا ، ويمشي عل  هذا رأي الحنفية والم لكية وجمع 
ذا قلن   إط ق من أه  العلم، وال نحت ج إل  تخصيص؛ ألن الح م واح  ، وذ ر الترا  ل هتم م بش نه، وا 

وتق)) ، حملن  المطلق عل  المق) ، وقلن   ال تيمم إال بترا ،  م  يقو  الش فعية والحن بلة، واألظهر هو القو  
 والعن ية بش نه. ،األو  إن ذ ر الترا  ل هتم م به

لم    ن  عليه األمم الس بقة من أنهم ال يصلون إال يعني خ فً   ((فأيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل))
 في مواضع الص  .

األمم الس بقة   نوا إذا غزوا وغنموا جمعوا هذا المغ نم في جهة،  ((وأحلت لـي الغنائم، ولم تـحل ألحد قبلي))
  وجع    غنمتم، فإن   ن  متقبلة أري  به  وجه هللا نزل  عل)ه  ن ر من السم ء ف كلته ، وفي شرعن    لوا مم

عليه -ولذا يقرر أه  العلم أن أط)  الم  س  إيش؟ الغن ئم، لم ذا؟ ألنه  رزق النبي  رزقي تح  ظ  رمحي((
-، ليس له مرت  وال  خ  إال من المغ نم، وهو رزق النبي ..، النبي ال )زاو  تج ر ، وال )زاو -الص   والس م

ن ق   بعضهم  إن الزراعة أفض ، وبعضهم ق    فهو أفض  الم  س  ع -عليه الص   والس م ل  اإلط ق، وا 
أفض   -عليه الص   والس م-الصن عة؛ ألن  او    ن ص نع، المقصو  أن المغ نم التي هي رزق النبي 

 الم  س .
لكن من أعظمه  الشف عة العظم  التي  ، ث)ر  -عليه الص   والس م-وشف ع   النبي  ((وأعطيت الشفاعة))
 بر     -عليه الص   والس م-ح الخ ئق  لهم من عن ء الموقف، وهي المق م المحمو ، الذي نس له للنبي تري

 أذان.
بع  إل  األحمر واألبيض واألسو ، إل   ((وكان النبي يـبعث إلى قومه خاصة، وبعـثت إلى الناس عامة))

عموم الرس لة،  -عليه الص   والس م-خص ئصه الثقل)ن إل  الجن واإلنس، واألنبي ء )بعثون إل  أقوامهم، فمن 
نبي،  -عليه الص   والس م-عموم رس لته إل  الثقل)ن العر  وغ)ر العر ، اإلنس والجن، ف لذي )ؤمن ب لنبي 

-لكن يقو   هو نبي للعر ، لألم))ن خ صة، هذا م  آمن، من   ن )زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محم  
أو يص  إل  ح  تزو  عنه التك ل)ف هذا ليس بمسلم، من   ن يسعه الخروج عن  ،-عليه الص   والس م



  وهللا ال يسمع بي )هو ي وال نصراني وال هذا   فر،  وسع الخضر الخروج من شريعة موس  شريعة محم   م 
 عم.ناألرض، لإلنس والجن، إل  الثقل)ن، ف لرس لة ع مة لجميع من عل  وجه )ؤمن بي إال  خ  الن ر(( 

 :الحيض :باب
فقالت: إني  -صلى هللا عليه وسلم-سألت النبي  أن فاطمة بنت أبي حبيش -ارضي هللا عنه-عن عائشة 

ال، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصالة قدر األيام التي كنت ))قال: فأفأدع الصالة؟  طهرأستحاض فال أ
 .((تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي

 ذا أقبلت الحيضة فاتركي الصالة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدموليس بالحيضة، فإ))وفي رواية: 
 .((وصلي

   -تع ل  رحمه هللا-يقو  المؤلف 
 "الحيض :باب"

ج  -الحيض  م طبيعة وجبلة  م  يقو  أه  العلم، )رخيه رحم المرأ  إذا بلغ  سن التكل)ف، وهذا من لطف هللا 
أمر ال ب  منه لتغذية م  في بطنه  من حم ، ولذا )نحبس نزوله  ب لمرأ ؛ ألنه لو انحبس ضره ، ووجو ه -وع 

أثن ء الحم ، ويقرر جمع من أه  العلم أن الح م  ال تحيض، ف)نحبس أثن ء الحم  لتغذية الطف ، فإذا لم )وج  
، شيء حم  أرخ ه الرحم ل)خرج؛ ألنه لو بقي آلذاه ، لو تراكم عل)ه  لضره ، وهذا شيء  تبه هللا عل  بن   آ م

َمِحيِض ُقل  ُهَو َأذ ى تبه هللا عل  بن   آ م،  َأُلوَنَك َعِن ال  وثب  في الح )  الصحيح  [( سور  البقر 666 ] {}َوَيس 
  له م    ن يعمله صحيحً  أن المسلم ي ت  له م    ن يعمله وهو مقيم إذا س فر أو مرض، يستمر عمله، ي ت

 ن  تعمله في ح   طهره ؟ ألن المنع ليس ب) ه ، ن)ته  تستمر في ، فه  ي ت  للمرأ  إذا ح ض  م   مقيم ً 
م   و م  منع المرض المريض من عم  ،، لكنه  منع  شرعً ،  م  منع  المشقة المس فر-عز وج -ط عة هللا 

 سليمً  مع ف ، فه  ي ت  له  أو ال ي ت ؟   ن يعمله هو لم    ن صحيح ً 
 طالب:....... 

 ال ي ت  لم ذا؟ نعم؟ 
 طالب:....... 

نعم، ألنه  ن قصة في العق  وال )ن، لو   ن ي ت  له  م  ص ر  ن قصة، لو   ن ي ت  له  من األجر م    ن  
ن قصة، هذه حجة من يقو   إنه ال ي ت  له  م    ن  تعمله في ح   الطهر،   تعمله في ح   طهره  م  ق) 

، ون)ته  أن تصلي وتصوم، لكنه  ممنوعة شرعً  من  ه ه ؛ ألنه أذى، واألمر ليس ب)ومنهم من يقو   ي ت  ل
لو   ن  ي ت   له  ألنهذلك،  م  منع المريض ب لمرض، واألذى نوع من المرض، والقو  اآلخر أنه ال ي ت  

له  م    ن  ن قصة  )ن، تمر به  األي م ال تصوم وال تصلي، فهي ن قصة، لو   ن    ملة لكت  له ، وعل     
أواًل وأخرًا، ف  اعتراض عل  ح مه إن لم ي ت ، وال ح   لفضله إن   ن ي ت ،  -عز وج -  هللا ح   األمر ب)

ال اعتراض لح مه إن   ن ال ي ت  له  م    ن  تعمله، فله األمر أواًل وأخرًا، وال را  لفضله إن   ن ي ت ، 
 ف لمس لة محتملة وهي خ فية ب)ن أه  العلم.



فقالت: إني  -صلى هللا عليه وسلم-أن فاطمة بنت أبي حبيش، سألت النبي  -رضي هللا عنها-عن عائشة 
 أفأدع الصالة؟ أستحاض فال أطهر

وم  يسم  ب م الفس  ، وهو النزيف في  ،هن ك نس ء )بتل)ن بهذا النزيف المسم  عن  أه  العلم ب الستح ضة
جمع من  -عليه الص   والس م- عرف الن س ال)وم يسمونه نزيف، )بتل  به بعض النسو ، ووج  في عصره

النسو  )بتل)ن، ف طمة بن  أبي حبيش، تستح ض ف  تطهر، حمنة استحيض  سبع سن)ن، وأم حب)بة، وزين  
وعل     ح   هو مص)بة من المص ئ  عل  المرأ  أن تصبر  ،مجموعة من النسو   ن مبتلي   بهذا النزيف

 وأن تحتس  وتن   أجره  بذلك.
في الحج ون م  عل  ذلك ب  ب  ، طم نه   - رضي هللا عنه-لم  ح ض  ع ئشة  " أطهرإني أستحاض فال"

ال زين ؟ نعم؟ ق    -عليه الص   والس م-النبي  أن هذا شيء  تبه هللا عل  بن   آ م، ولم  ح ض  صفية وا 
 ملة من النبي اخت ف مع ك ألن بعض الن س )توقع أن هذاوالسب  في ذل ((؟أح بستن  هي   عقرى حلق له   

ألزواجه، هذا ليس ب خت ف مع ملة، ب  ذلك لم  )ترت  عل  الحيض ب لنسبة لهذه  -عليه الص   والس م-
، وحيض صفية إنم    ن في مقب  رجوعه موال تحبسه ، مجزوم ب نه  تطهرولهذه، حيض ع ئشة قب   خو  م ة

ال  ((؟  أح بستن  هيلحبس والت خر، ولذا ق    آخر األمر، يعني لو لم تطف طواف اإلف ضة لترت  عل  ذلك ا
شك أن اآلث ر المترتبة عل  حيض ع ئشة غ)ر متع ية؛ ألنه  سوف تطهر قب  انصرافهم، قب  رجوعهم، وال 

  إن هذا )ترت  عل)ه  حبس، لكن حيض الث نية ال شك أنه في آخر األمر ويترت  عليه الحبس، ولذا ق    
يعني لم ذا م  احت ط   ((؟أح بستن  هي   عقرى حلق يطمئنه ، وهذه ق   له   م(( شيء  تبه هللا عل  بن   آ 

هذا تنبيه يحت ج إليه؛   ف  إذن(( ق     ؟ فلم  أخبر أنه  ق  أف ض لم ذا أخر  اإلف ضة ؟وأف ض  مع الن س
ن  ،والع   واج ال يع   ب)ن زوج ته،  -عليه الص   والس م-ألن بعض الن س إذا سمع هذا يظن أن النبي  وا 

ه  )لزمه أن يع   في  ؟المس لة خ فية، ه  )لزمه أن يع   في القسم -عليه الص   والس م-  ن ب لنسبة له 
 ؟-عليه الص   والس م-المع ملة بع  أن خ)رهن 

فقالت: إني أستحاض فال أطهر أفأدع  -صلى هللا عليه وسلم-أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي "
 ؟الصالة

وأيضً  )ختلف  ،االستح ضة  جري ن ال م من فرج المرأ  في غ)ر وقته، وفي غ)ر أوانه، غ)ر وق  الحيض
 .ف له رائحة، ومعروف ل ى النس ء، و م االستح ضة )ختلفعر  وصفه، ف م الحيض أسو  ي  

إن ذلك ))، ر في وق  االستح ضة المرأ  في ح م الط ه "((ال)): قالإني أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة؟ "
 .((ثم اغتسلي وصلي قدر األيام التي كنت تحيضين فيهاعرق، ولكن دعي الصالة دم 
ال، م ذا تصنع؟ ق ر األي م، هذه  ؟ستح ضة )نز  عل)ه  ال م شهر   م ، تترك الص  ؟ ال، تصلي    الشهرمال

بوع الث ني من    شهر )نز  المستح ضة التي يستمر معه  نزو  ال م إن   ن  معت    له  ع    مع)نة األس
عل)ه   م الحيض، ففي هذا الشهر ت ع الص   األسبوع الث ني، وتصلي في األسبوع األو  والث ل  والرابع؛ ألنه  
في ح م الط هرا ، هذا األسبوع الذي اعت    أن ت ت)ه  الع    فيه، هذا إذا   ن  معت   ، إن   ن  مم)ز  بمعن  

 ام ال م الذي هو  م الحيض موجو ، إذا  نه ورائحته عن  م االستح ضة، تجلس م أن  م الحيض )ختلف في لو 



تغ)ر لونه تغتس  وتصلي، إن لم تكن معت    وال مم)ز  تتحيض غ ل  الحيض، تنظر إل  نس ئه  أمه  وأخواته  
شهر   م  وال  سبع، تجلس ستة أي م وسبع، يعني إذا   ن )نز  عل)ه  ال م وأستة أي م  ؟وخ الته   م ع  تهن

، مث  ...اخت ف ليس  له  ع   ، أو له  ع    مضطربة، شهر ث ثة أي م، وشهر خمسة، وشهر )وم)ن، وشهر
تتحيض  فح)نئذ   ث ث)ن لونه واح ، ورائحته واح  هذه تجلس غ ل  الحيض، وال م واح ، من )وم واح  إل  )وم 

 نه . م  تتحيض غ ل  النس ء، والمقصو  نس ئه  القريب   م
تغتس  عن إيش؟ عن الحيض،  ((دعي الصالة قدر األيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي))

 واغتس   الحيض واج ، والحيض موج  للغس   م  هو معروف.
ف تر ي   ، هذا ب لنسبة لمن يعرف وقته  أو لونه  فيم)ز ((وليس ب لحيضة، فإذا أقبل  الحيضة  وفي رواية  
 -ح )  أم حب)بة-وسي تي في الح )   ((ف غسلي عنك ال م وصلي   م ته  ذهب ، ((ه  ق ره الص   فإذا ذ

 الح )  الث ني، نعم، اقرأ الح ) .في أمره  أن تغتس ،  أنه
صلى هللا عليه -أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول هللا  -ارضي هللا عنه-عن عائشة و 

 الت: فكانت تغتسل لكل صالة.عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، ق -وسلم
، أم حب)بة أم المؤمن)ن استحيض  سبع سن)ن -عليه الص   والس م-ف طمة   ن  تستح ض فس ل  النبي  ،نعم

، وفي هذا  ل)  عل  أن المرأ  تب شر السؤا  بنفسه  عم  )خصه ، ال م نع -عليه الص   والس م-فس ل  النبي 
 لكن )ج  عل)ه  أن ال تخضع ب لقو ، وال يق    إن صو  المرأ  عور ، من مب شرته  عن السؤا  فيم  )خصه 

فيطمع الذي في قلبه مرض، لكن بعض النس ء طبيعته   ذا، صوته  مغري، هذه بق ر اإلم  ن تخفف مم  يغري 
ال ف ألص  أن صو  المرأ  إذا   ن بطريقته  الع  ية من غ)ر تكلف وخضوع أنه ليس بعور ، ل كن الرج   به ، وا 

ن تفتتن أو تفتن، ولو   ن هذه عل)ه  أن تكف، ال تعرض نفسه  لئ إذا وج   الفتنة بصوته  أو به  ح)نئذ  
ال ف ألص  أن تتول  المرأ   خلقته ، فتس   بواسطة، إذا خش)  من الفتنة عل)ه  أو عل  غ)ره  تس   بواسطة، وا 

 السؤا  بنفسه .
عن ذلك ف مره  أن  -صل  هللا عليه وسلم- ل  رسو  هللاأم حب)بة أم المؤمن)ن استحيض  سبع سن)ن فس 

تغتس  ف  ن  تغتس  لك  ص  ، يعني المستح ضة التي يستمر معه  نزو  ال م، ح مه  ح م من به ح   
 تتوض  لك  ص  .  ائم، سلس بو ، أو سلس ريح، أو جرح ال )رق ، مث  هذا ح ثه  ائم، وح)نئذ  

 م  ج ء في الح )  الس بق، ف  ن  تغتس  لك  ص  ،  ،س  مر  واح  األص  أن تغت أمرها أن تغتسل""
ف غتس   المستح ضة لك  ص   مستح ، وليس بواج ، أمره  أن تغتس  مر  واح  ، ف  ن من ع  ته  أن 
تغتس  لك  ص   اجته  ًا منه ؛ ألن األص  أن األمر ال يقتضي التكرار، والتكرار يحت ج إل  أمر ج ) ، ف مره  

 -عليه الص   والس م-ه  أنه    ن  تغتس  لك  ص  ، وهي زوجته مع علمه ف  ن من احتي طن تغتس ، أ
ف      توضئي لك  ص  ((ف)ؤخذ منه االستحب  ، وال )لزم أن تغتس  لك  ص  ، وج ء أيضً  في الح )   
ص  ، ولق ئ  أن يقو   إنه عل  أن وضوءه  ال )رفع الح  ، ولو   ن )رفع الح   لم  أمر  أن تتوض  لك  

 ف)لزمه  أن تتوض  لك  ص  ، نعم. ،)رفع الح   لكن خروج ال م مر  ث نية ن قض لذلك الوضوء



من إناء واحد  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: كنت أغتسل أنا ورسول هللا  -ارضي هللا عنه-عن عائشة و 
وهو معتكف، فأغسله وأنا  يخرج رأسه إلي ي وأنا حائض، وكانكالنا جنب، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرن

 حائض.
، -عليه الص   والس م-تخبر عن األمور الخ صة ب)نه  وب)ن النبي  - رضي هللا عنه-أم المؤمن)ن ع ئشة 

وليس هذا من التح   بم  ال )جوز الح )  عنه؛ ألن اإلنس ن ممنوع أن )تح   فيم  يقع ب)نه وب)ن زوجته في 
هذا )ترت  عليه ح م شرعي لألمة، يعني لو لم تق  ع ئشة هذا الك م  )ف )بلغن  مث   األمور الخ صة، لكن

 هذا الح م؟
وتختلف أ) )هم فيه  "من إناء واحد كالنا جنب -صلى هللا عليه وسلم-كنت أغتسل أنا ورسول هللا "تقو   

 "ني فأتزر، فيباشرني وأنا حائضوكان يأمر "وتقو   " ع لي" وتق م هذا، والش ه  هن       عي لي((ويقو  له   
الح ئض ط هر  األص ، تن م مع زوجه  وت ك  معه، وتس كن الن س، وتب شر، وت خذ وتعطي، وعرقه  ط هر، 

 نعم. 
يعني من فوق اإلزار، نعم، فيم  فوق اإلزار للرج  أن  "فيباشرني وأنا حائض" تلبس اإلزار "وكان يأمرني فأتزر"

ا موضع األذى، وينبغي أن )بتع  عن الموضع وال يحوم حو  الحم  لئ  ت عوه نفسه يستمتع من امرأته فيم  ع 
 إل  أن يقع في الحرام، ولذا   ن ي مره  أن ت تزر.

تب شر غس  رأسه ب لم ء م   "وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض ، وكان يخرج رأسه إلي"فيباشرني وأنا حائض
رطبة اآلن، وهي أيضً  متلبسة بهذا الح  ، ف   عل  أنه  ط هر ،   ام  ي بسة م  تنجس، ال، هي يق   إنه  م 

ب شر الغس  والغس  فتب شر غس  رأسه ب لم ء؛ ألن النجس، الي بس م  )نجس الي بس، لكن الرط  )نجس، وهن  ت
ف   عل  طه ر  ب ن المرأ  وعرق المرأ ، وجميع م  )تص   "وهو معتكف فأغسله وأنا حائض"، فيه رطوبة

 .أ ، إال األذى الذي هو الخ رج النجس، ف م الحيض نجس ب التف ق )ج  غسلهب لمر 
  وليعتز  ألن الح ئض ممنوعة من  خو  المسج ،  كان يخرجه رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض""

يعتزله الحيض، ولو لم ي ن يصل  فيه إال الع) ، يعتز   -مصل  الع) - حت  المصل  الحيض المصل ((
 والمسج  من ب   أول ، نعم. المصل ، الحيض

 ئ في حجري وأنا حائضيتكـ -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا "قالت:  -ارضي هللا عنه-عن عائشة و 
 . "فيقرأ القرآن

" الحجر بفتح الح ء، )تكرئ في حجري  -صل  هللا عليه وسلم-  ن رسو  هللا "ق ل    - رضي هللا عنه-ع ئشة 
 ."فيقرأ القرآن" " والح   أنه  متلبسة ب لحيضئضوأن  ح  "في حجري 

وهي ح ئض فيقرأ القرآن، ف   عل  أن القر   -عليه الص   والس م - رضي هللا عنه-)تكئ في حجر ع ئشة 
في  -عليه الص   والس م-ألم كن التي تمنع من مزاولة قراء  القرآن، ال، رأسه ا من الح ئض ليس   لقر  من

ه، وهو متكئ عل)ه ، ب  ص ره الح وي للقرآن في حجره ، فيقرأ القرآن، هذا فيه إش ر  يفهم حجره ، وتمس رأس
ش ر  إل  أن الح ئض ال تقرأ القرآن، ولوال ذلك لم... أمنه أن الح ئض   ق ل   إنه يقرأ القرآن قو   فيه تلويح وا 
 اعي إل  ذ ر مث  هذا؟لم )تلبس بم نع، م  ال  ،-عليه الص   والس م-هو ط هر  في حجري، ط) 



فلوال أن الحيض له أثر في قراء  القرآن عن هم أثر يمنع من قراء  القرآن لم  ق ل  مث  هذا القو ؛ ألنه ب لنسبة 
ال )وج  م نع منه، إذن الم نع المفهوم من الح )  منه ، فهذا يست   به من يقو   إن  -عليه الص   والس م-

 الح ئض ال تقرأ القرآن.
يم ء إل  أن الح ئض نعم ا ل اللة ليس  من الوضوح بح)  ي ون الح م متفق عليه، ال، لكن فيه إش ر  وتلويح وا 

 ال تقرأ القرآن.
قرأ ، يفي حجره ، ص ره الح وي للقرآن في حجره ، وهي ح ئض -عليه الص   والس م-رأسه  "يتكئ في حجري"

 القرآن.
ن هذا أن المح   بم  في ذلك الح ئض له  أن تمس القرآن من استنب  م -تع ل  رحمه هللا-اإلم م البخ ري 

عليه -ف لنبي  ،-عليه الص   والس م-وراء ح ئ ، هذا استنب ط  ق)ق ج ًا،  )ف؟ يقو   القرآن في جوف النبي 
، وهو يقرأ القرآن، والقرآن في جوفه -عليه الص   والس م-  لوع ء للقرآن، وهي تمس النبي  -الص   والس م

إذن القرآن إذا   ن في غ ف أو في  يس أو في شيء من هذا للمح   وللح ئض أن تمس القرآن، يقو   و  ن 
أبو وائ  )رس  خ  مه وهي ح ئض إل  أبي رزين فت تيه ب لمصحف فتمس ه بع قته، وس ق هذا الح )  اإلم م 

اء ح ئ ، لكن ال م نع من أن يمس ، وبعضهم يمنع أن تقر  القرآن ولو من رو -تع ل  رحمه هللا-البخ ري 
 نعم. ،الح   المصحف من ح ئ ، و ذلك الح ئض

 فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم -ارضي هللا عنه-قالت: سألت عائشة  -ارضي هللا عنه-عن معاذة و 
فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كان يصيبنا ذلك،  ؟وال تقضي الصالة؟ فقالت: أحرورية أنت

  مر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة.فنؤ 
سؤا ، وشف ء العي السؤا ،  - رضي هللا عنه-مع ذ  ت بعية جل)لة حريصة عل  أ اء م   لف  به، تس   ع ئشة 

ذا لمس من اإلنس ن الحرص الذي )خش  من زي  ته )ر  عليه بمث  هذا الك م، ي تي شخص من فع، تري  أن  وا 
وهو  ،لم  ج ءه عب  هللا بن عمرو بن الع ص -عليه الص   والس م-النبي  ،تخفف من ح ته بعض الشيء

  اقرأ القرآن   -عليه الص   والس م-ق   له النبي  ،الحريص عل  قراء  القرآن، )ري  أن يقرأ القرآن في    )وم
  اقرأ القرآن من ذلك، ق    أستطيع أكثر    أقرأ القرآن في الشهر مرت)ن((ليش؟ ل)خفف من ان ف عه،  في شهر((

ألنه من فع )نبغي أن )خفف من    اقرأ القرآن في سبع وال تز ((ق    أستطيع أكثر من ذلك، ق     ث  ((في 
لكن لو شخص منصرف، أو شخص )تح   عل  جم عة ق  هجروا القرآن، م ذا يقو  لهم؟ يقو   ،ان ف عه

م  ور  في فض  قراء  القرآن، أن الحرف بعشر حسن  ، ، )ب)ن لهم ح   السلف مع القرآن، ويب)ن لهم ...لهم
 ؛فهو بح جة إل  أن )رغ  الن س في القرآن ،إل  أضع ف  ث)ر  ،إل  سبعم ئة ضعف ،وهللا يض عف لمن يش ء

الموجه )نبغي أن ي ون   لطب) ، إذا شخص من فع ويخش  عليه من و المفتي  وألم  )رى من انصرافهم، ف لع لم 
ش  مذن ، مفرط، مث  هذا ي ، لكن شخص)خفف من ح ته، فيعرض عليه األخف ف ألخف وه ذا الزي    والغلو

 عليه من أج  أن ي تي ببعض الشيء.
وال تقضي الص  ؟  فقل   م  ب   الح ئض تقضي الصوم - رضي هللا عنه-س ل  ع ئشة ولذا ق ل  مع ذ   

الذ)ن )رون أن الح ئض تقضي الصوم  ؟اء؟ يعني ه  أن  من الخوارج أه  حرور   أحرورية أن له  ق ل 



 ، وهذا من تعنتهم ومب لغتهم وتقضي الص  نعم، )رون أن الح ئض تقضي الصوم وتقضي الص  ، الخوارج
فق ل   أحرورية أن ؟ نسبة إل  بل  يق   له  حروراء ظهر  ،) هم فخش)  أن ي ون ف)ه  لوثة من هذا الف روتش 

 منه أوائ  الخوارج.
نعم إذا خفي عل  اإلنس ن الشيء يس  ، لكن ال يس   للعن ، إنم  يس    بحرورية، ولكني أس  ، فقل   لس 

ظه ر التع لم أو إظه ر عجز المسئو ، مث   لإلف    واالستف   ، ليستف) ، لكن إذا   ن القص  ب لسؤا  العن  وا 
 .هذا ممنوع، ج ء النهي عن مث  هذه األسئلة

 بنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة.فقالت: كان يصيولكني أسأل، 
، فإذا ق   -عليه الص   والس م-ومن اآلمر بع م قض ء الص  ؟ هو النبي  ؟من اآلمر هن  بقض ء الصوم

وهو الذي له  ،-عليه الص   والس م-الصح بي   ن  نؤمر، أو أمرن ، ف لمتجه أن اآلمر والن هي هو النبي 
 سيم  في األح  م الشرعية، ف ج بته  بح ) ، بخبر، وه ذا )نبغي أن ي ون الجوا ، إذا   ن فيه األمر والنهي ال

خبر يقنع الس ئ  يفهمه الس ئ  ف)ج)  المفتي بذلك الخبر، إذا   ن الس ئ  ال يستوع  وال يفهم معن  الخبر يق   
أم  إذا   ن يفهم م  )لق  إليه، ف)ج    له  هذا ح   وهذا حرام، إذا   ن ال يفقه وال يفهم من عوام الن س،

والس ئ  ال   اللة مط بقة، أم  إذا   ن مفهومب لخبر؛ ألن اإلج بة ب لخبر أقوى، إذا   ن   اللته عل  الح م 
ألنه بص   أن ح م، وط ل  العلم )ب)ن له الح م ب ل)له؛ ال) رك  اللة المفهوم أو م  أشبه ذلك، فإنه )ب)ن له 

 ل)له، وهللا أعلم.)تعلم الح م ب 
 وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1كتاب الصالة )  -شرح: عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته. 
 وسلم وب رك عل  عب ه ورسروله، نب)نر  محمر  وعلر  آلره وصرحبه أجمعر)ن، أمر  الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا

 بع   
هو العم   عم   األح  م، للح فظ عبر  الغنري المق سري،  تر   مرن  -شرح شيء منه-ف لكت   الذي ) تول  شرحه 

م، وجرر  مرن أمتن  ت  األح  م المجر   من األصو  المعتم  ، ب  هو أصح م  ألرف فري هرذا البر   لطر   العلر
األصررو  ألنرره مررن الصررحيح)ن، وشرررط المؤلررف أن ي ررون الحرر )  متفقررً  عليرره، وقرر  )خرررج عررن هررذا الشرررط قلرريً  
ف)خرج ش)ئً  من أفرا  البخ ري، أو من أفرا  مسلم، وعل     ح   جميع م  في الكت   صحيح، ولسن  بح جة إل  

منرر  ويهررم أوسرر ط المتعلمرر)ن فرري مثرر  هررذه األح  )رر  الكرر م علرر  أح  )رر  الكترر   مررن ح)رر  الروايررة، برر  الررذي )ه
الصررحيحة ج نررر  ال رايرررة، ي رررون االهتمررر م بشرررح مرررتن الحررر )   ون النظرررر فررري طرقرره وأسررر ن) ه؛ ألنررره مرررن أصرررح 

 الكت ، نب أ ب ت   الص   من عم   األح  م.
 سم.

 أجمعين. بينا محمد وعلى آله وصحبهالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على ن
ياه تعالى، وغفر له رح-قال المصنف    :-ولشيخنا وللحاضرينمناه هللا وا 
 كتاب الصالة

 باب المواقيت 
وأشـار بيـده إلـى دار عبـد  ،حـدثني صـاحب هـذه الـدار :قال -واسمه سعد بن إياس-عن أبي عمرو الشيباني 

عـز -أي األعمـال أحـب إلـى هللا  -صـلى هللا عليـه وسـلم-قال: سألت النبـي  -رضي هللا عنه-هللا بن مسعود 
))الجهاد فـي سـبيل  :قال ؟ثم أي :قلت ))بر الوالدين(( :قال ؟ثم أي :قلت ))الصالة على وقتها(( قال: ؟-وجل
 ولو استزدته لزادني. -صلى هللا عليه وسلم-حدثني بهن رسول هللا  :قال هللا((

رسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن، يقو  الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه و 
   -رحمه هللا تع ل -المؤلف 

 كتاب الصالة
الكترر   مضرر  التعريررف برره مرررارًا فرري  ترر  مختلفررة، وفرري هررذا الكترر    ترر   الطهرر ر  فرري موضررع أخررر، الكترر   

إذا اجتمعرروا، وق)رر   مصرر ر  ترر  ي ترر   ت بررً  و ت بررة و تبررً ، واألصرر  فرري المرر    الجمررع، يقرر    تكترر  بنرري فرر ن
لجم عرة الخ)ر    ت)بررة، وهرو مررن المصر  ر السرري لة التري تحرر   شر)ئً  فشرر)ئً ، يعنري ال تحرر    فعرة واحرر  ، مر  فرري 
 ترر   )وجرر   فعررة واحرر  ، يعنرري إذا   نرر  الرروال   والقيرر م والقعررو  يحرر    فعررة واحرر   ف لكت بررة تحرر   شرر)ئً  فشرر)ئً ؛ 

 والكلم  ، يقو  الحريري   ألنه  تجتمع ش)ئً  فش)ئً  من الحروف



     و رررررررررررر تب)ن ومررررررررررررر  خطرررررررررررر  أنررررررررررررر ملهم

ررر   فررري الكتررر      حرفرررً  وال قررررؤوا مررر  خ 
 
 

يقصرر  بررذلك الخرررازين، ال يقرررؤون وال ي تبررون، لكررنهم )جمعررون برر)ن صررف ئح الجلررو  ف)خرزونهرر  ويجمعررون ب)نهرر ، 
لفريضة العظيمة وهري الصر  ، والصر   والجمع  ت بة، والمرا  بذلك الم تو ، اسم المفعو  الج مع لمس ئ  هذه ا

الررر ن الثرر ني مررن أر رر ن اإلسرر م، عمررو  اإلسرر م الصرر  ، مررن ترررك الصرر   ج حرر ًا لوجوبهرر   فررر إجم عررً ، ومررن 
  العه  الذي ب)نن  وب)نهم الص   فمن تر ه  تر ه  ته ونً  و سً  ف لقو  المفت  به أنه ي فر  فر مخرج عن الملة 

أو قر    الشررك، المقصرو  أن شر ن الصر   عظريم، أو  مر  تفقر ون  المرء والكفرر تررك الصر  ((   ب)ن فق   فر((
من  )ن م األم نة، وأخر م  تفق ون من  )ن م الص  ، فمن فق  الصر   فر  شريء أبقر  مرن  )نره أبر ًا،  ر  شريء 

 فق  أخره فق  انته . 
   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 باب المواقيت

في األصر  مر  )ر خ  ويخررج منره، وهرو فري عررف أهر  العلرم فري الحقيقرة العرفيرة عنر  أهر  العلرم  مر  يضرم الب   
فصررواًل ومسرر ئ  غ لبررً ، هررذا البرر   فرري االصررط ح العرفرري وهررو حقيقررة، ال نقررو   إن اسررتعم له فرري المحسوسرر   

قيقررة عرفيررة عنرر  أهرر  العلررم، حقيقررة، وفرري المعقرروال  والمعنويرر   مجرر ز،  مرر  يقررو  مررن )ثبرر  المجرر ز، برر  هررو ح
والحق ئق  م  تعلمون ث    لغوية وشرعية وعرفيرة، هرذه حقيقرة عرفيرة عنر  أهر  العلرم، تعر رفوا علر  وضرع  لمرة 
ب   لم  يضم فصو  ومس ئ ، والب   هن  يضم أح  ) ، الكت   يضم أبوا ، و   بر   يضرم أح  )ر ، الحر )  

 األو  من أح  )  هذا الب   يقو   
 لمواقيتباب ا

المواق)رر   جمررع ميقرر  ، والميقرر   والوقرر  بمعنرر  واحرر ، والمرررا  برره الوقرر  المحرر   أل اء هررذه الشررع)ر ، بح)رر  ال 
ُقوت ـا{)جوز أن تق م عليه وال )جوز أن تؤخر عنره  ِمِنيَن ِكَتاب ـا مَّو  اَلَة َكاَنت  َعَلى ال ُمؤ   [( سرور  النسر ء371 ] }ِإنَّ الصَّ

مفروضً ، موقوتً  يعني في األوق   المح    التي ج ء  النصروص الصرحيحة بتح )ر ه ، ومرن  ت بً  يعني م توبً  
فري الصرلوا  الخمرس فري أو   -عليه الصر   والسر م-أشهر م  ج ء في المواق)  ح )  جبري  ح)نم  أم النبي 

ي ال)روم الثر ني صرل  فري أو  الوقر ، وفر -عليه الص   والس م-الوق  وفي آخره، في ال)وم األو  صل  ب لنبي 
برره فرري آخررر الوقرر ، هررذا مررن أشررهر األح  )رر  فرري المواق)رر  الترري تجمررع أوقرر   الصررلوا  الخمررس، ومررن أشررهره  
أيضرررً  حررر )  عبررر  هللا برررن عمررررو فررري صرررحيح مسرررلم، وهرررو متررر خر عرررن حررر )  إم مرررة جبريررر  بح)ررر  لرررو حصررر  

 بن عمرو، وهو في الصحيح أيضً ، وأم  ق م ح )  عب  هللا -إن ش ء هللا تع ل -التع رض ب)نهم   م  سنعرضه 
ح )  إم مة جبري  في السنن، لم )خرج المؤلف ح )  إم مة جبري ؛ ألنه ليس عل  شرطه، واألص  في شرطه 

 أن )خرج م  اتفق  عليه، ولذا لم )خرج ح )  عب  هللا بن عمرو، وهو من أجمع األح  )  في المواق) . 
   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

واسررمه سررع  بررن إيرر س الشرر)ب ني أبررو عمرررو، مخضرررم أ رك الج هليررة، وعمررر طررويً   عــن أبــي عمــرو الشــيباني""
"واسمه سعد بن إياس، قـال: حـدثني صـاحب هـذه الـدار، وأشـار بيـده إلـى دار بح)  ع ش م ئة وعشرين ع مً  

، هرو مر  سرم  مرن روى عنره، مر  قر    ف إلش ر  التي ال تحتم  معن  آخر تقروم مقر م العبر ر  عبد هللا بن مسعود"



ح ثني عب  هللا بن مسعو ، ق    ح ثني ص ح  هذه ال ار، فه  هذا مع)ن أو مبهم؟ أش ر إل  ال ار وع)ن ال ار 
لكررررن أبهررررم الصرررر ح ، فررررإذا  رررر ن الصرررر ح  ال يحتمرررر   فرررر  عررررن التصررررريح  مرررر  هنرررر ، ولررررذا خرررررج الحرررر )  فرررري 

 ار أكثررر مررن صرر ح ، الرر ار برر)ن ث ثررة شررر  ء، فقرر    حرر ثني الصررحيح)ن، صرر ح  هررذه الرر ار، لكررن لررو  رر ن للرر
ال م  ي في؟ ال ي في، ب  ال ب   من التع)ر)ن؛ ألن اإلبهر م جه لرة، والجه لرة ال شرك أن  ص ح  هذه ال ار ي في وا 

وي أق  أحواله  أن تكون ع م علم بح   الراوي، إن لم تكن ق حً  فهي ع م علم بح   الراوي، وال بر  أن ي رون الررا
معروفً  ب لع الة، فمث  هذه اإلش ر  المع)نة تقوم مق م التصريح، وه  ي في في ذلك غلبة الظن؟ إذا   ن فري البلر  
ال مر  ي فري؟ وفيره أكثرر مرن  أكثر من ع لم، لكن في واح  متم)ز عل)هم، فق)   ح ثني ع لم البلر  الف نري ي فري وا 

ح ثني ع لم عن)ز  مثً  ه  )نصرف الذهن إل  ابن السع ي  ع لم؟ ه  ي في في ذلك غلبة الظن؟ يعني إذا ق   
أو ابن عثيم)ن أو غ)رهم؟ أو أي ع لم من علم ء عن)ز  ممرن قربلهم وممرن بعر هم؟ مثر  ، هنر  أشر ر إلر  صر ح  
ال ار هذا تع))ن لل ار، ولريس لهر  إال صر ح  واحر ، وهرذا ي فري عرن التصرريح، لكرن إذا  ر ن االحتمر   علر  حر  

ي في ألبتة، فم  تقو   ح ثني ص ح  هذه الر ار ولهر  أكثرر مرن صر ح ، مر  ي فري، أمر  إذا غلر  علر  سواء ف  
الظن وعرف الس مع ولو بغلبة الظن أن المقصو  ف ن بع)نه ب ن اشتهر في هذه البل  ، أو اشتهر بم زمة  ت   

يعررف بهرذا الوصرف  ون مع)ن، أو مهنة مع)نرة، فري  تر  الرجر   مرن )وصرف بوصرف يشرترك معره  ث)رر، لكرن 
 غ)ره، فيح م بغلبة الظن. 

لررو قرر    حرر ثني بيرر ع الخلقرر ن مررثً ، هررذا موجررو  فرري تررراجم الررروا ، المعررروف ببيرر ع الخلقرر ن، تعرفررون الخلقرر ن،  
عرف به شخص بع)نه، ويوج  من )ن فسه في هذه المهنة، لكن يغل  عل  الظن المرا  به هذا وي تفون به، عل  

شر ر  تقروم مقر م التصرريح  مر  هنر  "حر ثني صر ح  هرذه الر ار، وأشر ر ب)ر ه إلر   ار عبر  هللا برن    حر   هرذه اإل
مسرررعو " الصرررح بي الجل)ررر ، ابرررن أم عبررر ، أبرررو عبررر  الررررحمن عبررر  هللا برررن مسرررعو  برررن غ فررر  الهرررذلي مرررن مشررر ه)ر 

 الصح بة ومن علم ئهم. 
أي  -صـلى هللا عليـه وسـلم-"سـألت النبـي عو  الس ئ  هو ابن مس "-صلى هللا عليه وسلم-"قال: سألت النبي 

ي تي مرن األسرئلة مر  فيره أي األعمر   أفضر ؟  "))الصالة على وقتها((؟ قال: -عز وجل-األعمال أحب إلى هللا 
 -عليره الصر   والسر م-وي تي أفع  التفض)  مرن غ)رر سرؤا ، أفضر  األعمر    رذا، وتجريء األجوبرة مرن النبري 

ب إليمر ن،  -عليره الصر   والسر م-وفري بعضره  )ج)ر  النبري    الصر   علر  وقتهر (( مختلفة، هن  الجروا  قر   
وفي بعضه  )ج   بغ)رر هرذ)ن، فإمر  أن يقر ر  مرن( في رون مرن أحر  األعمر   إلر  هللا الصر   علر  وقتهر ، مرن 

 ئ  غنيرً  بر ذاًل أحبه  إل  هللا اإليم ن، مع أنه أفضله  عل  اإلط ق، بر  هرو شررط لصرحته   لهر ، وقر  ي رون السر
فيق   له  أح  األعم   إل  هللا البذ  واإلنف ق في سب)  هللا، وقر  ي رون شرج عً  مقر امً  فيقر   لره  أحر  األعمر   
إل  هللا الجه   في سب)  هللا، وق  ال ي ون ص ح  م  ، وليس بقوي في ب نه، لكرن ل يره تم)رز فري ذ  ئره وفطنتره 

وأحررر  األعمررر   إلررر  هللا طلررر  العلرررم الشررررعي، ف ررر  شرررخص )جررر   بمررر  وفهمررره وحفظررره فيقررر    أفضررر  األعمررر   
، والسؤا  واح ، فإم  أن يق ر  مرن( في رون المجر   بره -عليه الص   والس م-)ن سبه، ولذا تع    أجوبة النبي 

م  أن يق    إن الجوا  )ختلف ب خت ف أحوا  الس ئل)ن.   من أفض  األعم  ، وا 



أح  أفع  تفض) ، تشترك األعم   المذ ور  في  ونهر  محبوبرة عنر  هللا  ؟-عز وجل-أي األعمال أحب إلى هللا 
العرف )خص هرذ)ن الفعلر)ن فري  "-عز وجل-"إلى هللا ، ويزي  بعضه  عل  بعض في هذا الوصف -ج  وع -

ن  ر ن عزيرزًا جلريً  فضرً  عرن غ)رره -ج  وع -هللا   قـال -عـز وجـل-"إلـى هللا ، ف  يق    محمر  عرز وجر ، وا 
المقصررو  أن الصرر   أ اء    الصرر   لوقتهرر ((" وجرر ء فرري بعررض الروايرر    ))الصــالة علــى وقتهــا((هررذا الجرروا   

الص   في وقته  هو أفض  األعم  ، ط)  م ذا عن الص   في وقته  وبع  وقته ؟ الص   قب  وقته  ال تصرح؛ 
ة جمرع تقر يم فر  بر س، الصر   علر  وقتهرر ، ألن  خرو  الوقر  شررط لصرحة الصر  ، اللهرم إال إذا   نر  مجموعر

عليره -وم ذا عن الص   بع  وقته ؟ إذا   ن معذورًا، وأخر الص   حت  خررج وقتهر   مر  سري تي فري شرغ  النبري 
ح)نمر  شرغله الكفر ر عرن صر   العصرر حتر  غربر  الشرمس هرذا معرذور، لكرن إذا تعمر  تر خ)ر  -الص   والس م

  ال تصررح، وبعرر  وقتهرر  )رررى جمررع مررن أهرر  العلررم أنهرر   مرر  لررو أ )رر  قبرر  وقتهرر  ال الصرر   عررن وقتهرر ، قبرر  وقتهرر
تصررح، ولررذا ال يرر مر بقضرر ئه ، برر  ح ررم بعضررهم ب فررره،  فررر مررن تعمرر  ترر خ)ر الصرر   عررن وقتهرر ، ويقررو   أبرر ًا 

ه ابرن الص   غ)ر صحيحة، ووجو ه  مث  ع مه ،  م  لو ص ه  قب  الوق ، وهذا أفتر  بره بعضرهم، ونقر  علير
حررزم اإلجمرر ع، لكررن هررذه مررن المسرر ئ  النرر  ر  الترري ن قرر  اإلجمرر ع علرر  النقيضرر)ن ف)هرر ، نقرر  غ)ررره اإلجمرر ع علرر  
وجو  القض ء، قض ء الص   ب لنسبة لمن تعم  ت خ)ره  حت  خرج وقته ، وعل     ح   ع مرة أهر  العلرم علر  

ظيمً ، وموبقة من الموبق  ، لكنه ال ي فر، ويجر  أن من أخر الص   حت  خرج وقته  متعم ًا فق  ارتك  إثمً  ع
عليه أن يقض)ه ، وت او  الن س فتوى عن إم م من أئمة المسلم)ن ب لنسربة لمرن )وقر  السر عة علر  الر وام، يعنري 
بعرر  خررروج الوقررر ، )وقرر  السرر عة للسررر عة السرر بعة فررإذا انتبررره مررن نومرره صرررل  الصرربح وذهرر  إلررر   وامرره، أمرررر 

ن أتر  موبقرة مرن الموبقر  ، خط)ر، أمر عظيم ج اً  ، والفتوى فيه قوية، لكن ع مة أه  العلم عل  أنه ال ي فر، وا 
" أي قلـت: ثـم أي؟ ))الصـالة علـى وقتهـا(()خش  عليه من أن )خرج من  )نه،  م  ق   بهذا بعض أهر  العلرم. "

وي، ثررم أي؟ يعنرري ثررم أي برر لتنوين،  ررذا قرر   بعضررهم، وجررزم آخرررون ب نهرر  ال تنررون، لمرر ذا؟ ألن المضرر ف إليرره منرر
الوال ان هم  سب  وجو  الولر ، همر  السرب  فري  "))بر الوالدين(("قلت: ثم أي؟ قال: األعم   بع  ذلك؟ ف  تنون 

وجو ه، وهم  من أعظم الخلق منة عل  الولو ، وحقهم  من أعظم الحقوق بع  حق هللا تعر ل ، والعقروق  ب)رر  مرن 
   فليعمرر  العرر ق مرر  شرر ء فلررن )رر خ  الجنررة((الوع)رر  مرر  جرر ء، حترر  جرر ء  برر ئر الررذنو ، وجرر ء فيرره مررن نصرروص 

ذا تقر طع المسرلم ن وتهر جرا ال ترفرع لهمر  األعمر   حتر     والرحمة ال تنز  عل  ق طع رحم(( فضً  عن ع ق، وا 
ذا   ن الت ف)ف  لمة من حرف)ن هم  أخرف الحرروف حررام، ومنصروص عليره  يصطلح ، في ف بمن عق وال يه؟ وا 

القرآن ف )ف بم   ونه؟! فل)نتبره الولر  عمومرً  وط لر  العلرم علر  وجره الخصروص مرن هرذه الموبقرة، نسر   هللا  في
السرر مة والع فيررة، ي حررظ علرر  بعررض طرر   العلررم أنرره مررن أيسررر األمررور أن يحضررر صرر حبه يضررر  البرروري أو 

أي م رر ن )ريرر ه، لكررن إذا  الجرررس )جرر ه جرر هز مت هرر  قبرر  الحضررور، )نتظررر صرر حبه، ويخرررج معرره، ويررذه  إلرر 
ق ل  األم  أري  أن أذهر  إلر  الم ر ن الف نري أو إلر  أخترك الف نيرة أو خ لترك أو  رذا تبررم، وقر    هرو مشرغو ، 

جرر  -وهرو بصر   تحصر)  علرم، أو بعمر  صرر لح،  ر  هرذا ال )جروز، هرذا أهررم، إذا  ر ن الجهر   إلعر ء  لمرة هللا 
 ف )ف بغ)ره؟! فل)نتبه ط ل  العلم لهذا.  ال )جوز إال ب ستئذان الوال )ن -وع 



فر   علر  أن برر الوالر )ن مقر م علر  الجهر   فري سرب)  هللا، وألهر   "))الجهاد في سبيل هللا(("قلت: ثم أي؟ قال: 
ذا   ن هن ك من يقروم بره وهرو مرن طررق الكف ير   لره  العلم تفصي   في هذا، إذا   ن الجه   متع)نً  فله ح م, وا 

حرر   هررذه الخصرر   المررذ ور  هرري مررن أحرر  األعمرر   إلرر  هللا، وهرري مررن أوجبهرر  علرر  المسررلم)ن. ح ررم، علرر   رر  
عليره -ت ك)ر  هرذا أنره لرم )نقر  ذلرك ب لواسرطة عرن النبري  "-صـلى هللا عليـه وسـلم-قال: حدثني بهن رسول هللا "

 . -عليه الص   والس م-ب  تلق ه  مب شر  من النبي  -الص   والس م
ولو استز ه من الخص   لزا ني، قل   ثم أي؟ قل   ثم أي؟ إل  آخره، لكن هذا مرن  ستزدته لزادني""ولو ايقو   

ب   الرفق من الط ل  ب لمعلم، ومن آ ا  ط ل  الح )  أن )رفق بش)خه، وأن )تح)ن الفرص واألوق   المن سبة 
رف، ابررن عبررر س حبررر األمرررة للسررؤا ، وأن ال يضررجر الشررر)خ وي ثررر عليرره، إذا رأى أن الوقررر  غ)ررر من سررر  )نصرر

عليرره الصرر   -وترجمرر ن القرررآن يق)رر  )نرر م فرري منتصررف النهرر ر إلرر  برر   مررن )ريرر  أن يسرر له، ابررن عررم الرسررو  
،  ررر  شرررخص )تشررررف أن يطررررق البررر   مثررر  ابرررن عبررر س، وال يطررررق البررر   )نتظرررر حتررر  يررر تي الوقررر  -والسررر م

خص مرررن األشرررخ ص، والرررذي فررري الرررنص مرررن المن سررر  والظررررف المن سررر  للسرررؤا ، ليررر تي ليسرررمع حررر )  مرررن شررر
عليرره الصرر    -األنصرر ر، ثررم يق)رر ، ننظررر إلرر  هررذا األ   الرفيررع مررن هررذا اإلمرر م الحبررر الوجيرره ابررن عررم النبرري 

، وتجرر  الط لرر  يرر تي فرري  رر  وقرر  يسرر   وال يستشررعر أن المسررئو  بشررر مثرر  النرر س، ومررن السرره  أن -السرر مو 
الل)ر ، السر عة الواحر   أو الث نيرة )تصر  مرن غ)رر استشرع ر السرتثق   )تص  في منتصف الل) ، أو بعر  منتصرف 

وال شيء، فعل  ط لر  العلرم أن ال يضرجر شر)خه؛ ألن الشر)خ بشرر فري )روم مرن األير م يعطيرك  ر م ال )رضريك، 
يغض   م  يغض  الن س، ويرضر   مر  )رضرون، وعليره ضرغوط مثلمر  علر  غ)رره، فعلر   ر  حر   علر  ط لر  

ب لش)خ،  م  أن الش)خ عليه أن )هتم بط به، وأن )ول)هم عن )ته، وأن )رح  بهم، فهم وصية النبي العلم أن )رفق 
 ، ف لط ل  مط ل ، والش)خ مط ل ، وهللا المستع ن.-عليه الص   والس م-

 سم.
 عف  هللا عنك.
ر فيشـهد معـه يصـلي الفجـ -صلى هللا عليه وسـلم-قالت: لقد كان رسول هللا  -ارضي هللا عنه-وعن عائشة 

 ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. ،نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن
 عن ك في المتن ق  ؟ م  هو من المتن؟ تفس)ر المروط والغلس؟ 

 طالب: ال. 
 ال من المتن.

 طالب: هذا الموجود يا شيخ.
 عفا هللا عنك.

ومتلفعات: متلحفات، والغلس: اختالط ضياء الصبح  المروط: أكسية معلمة تكون من خز، وتكون من صوف،
 بظلمة الليل.
 في الح )  الث ني   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 



والصيغة ت    يصلي الفجر"-صلى هللا عليه وسلم-قالت: لقد كان رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة "
، وصرف للنسر ء أو حر  ؟  متلفعـاُت""يصلي الفجر فيشهد معـه نسـاء مـن المؤمنـات عل  االستمرار  أو متلفعر   

ال معرفة؟ ن ر ، والن ر  بح جة إل  وصف أو إل  بي ن اله)ئة التي هي الح  ؟   نس ء ن ر  وا 
لكن وصفن ب ونهن من المؤمن   أال ي في هذا؟ )جوز األمران، ال شك أن الن ر  ح جته  إل  الوصف أعظم من 

تم الوصف وتح    الن ر ، وتم)ز  بوصفه  سر غ بير ن ه)ئتهر ، علر   ر  حر   ح جته  إل  بي ن اله)ئة، لكن إذا 
 )جوز األمران. 

متلفع  ، وفي رواية  متلففر  ، والمعنر  متقر ر ، وملتحفر    مر  يقرو  المؤلرف بمرروطهن، المرروط  جمرع مررط، 
عـرفهن أحـد مـن "ثم يرجعن إلى بيـوتهن مـا يو م  يقو  المؤلف  أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف 

أنره يط)ر  القرراء  فري  -عليره الصر   والسر م-يصلي الفجر في أو  وقته ، ال سيم  وق  عرف من ح له  الغلس"
ص   الصبح، فإذا   ن بع  انقض ء الص  ، مر  يعررفن مرن الغلرس،    علر  مشرروعية التب )رر بصر   الصربح، 

مث  هذا أن نخ طر ونصلي الصبح في قبر  وقتهر ، ال، بر  والمب  ر  به  بع  التحقق من طلوع الصبح، ال يحملن  
عليرره الصرر   -عل)نرر  أن نت كرر  مررن طلرروع الصرربح، فررإذا طلررع الصرربح ب  رنرر  بصرر   الصرربح؛ ألن هررذا  رر ن  ) نرره 

أنره يصرلي الفجرر بغلرس، بر  الغلرس موجرو  بعر  انقضر ء الصر  ، يصرلي الفجرر فيشره  معره نسر ء مرن  -والسر م
أن للنس ء أن يحضرن الصر   مرع الرجر  ، لكرن هرذه مشرروط ومق)ر  بر من الفتنرة، وأن تخررج  المؤمن  ، وفي هذا

المررأ  فري   مر  السرتر، تفر   غ)رر متط)بر  ، بر لمروط )خررجن، ثير   موصروفة، قرس هرذه الثير   ب لثير   الترري 
ألمرر، يعنري قبر  ثلر  )لبسه  نس ء العصر، الذي عمره فوق األربعر)ن مرن م أ رك مر   ر ن )لبسره النسر ء فري أو  ا

قرن، واالخت ف  ب)ر ج ًا ب)نم    ن )لبس وم  )لبس اآلن، هن  متلفع   متلفف  ، متلحف   ب لمروط، أكسية من 
صروف، وقرر  تكررون مررن خرز، لكنهرر  سرر بغة مررن جهررة ضر فية وافيررة تجررر مررن ورائهرر  ومرع ذلررك مت)نررة، ومررع األسررف 

شبه م  تكون ب لع رية،   سية ع رية، يعني )وج  من العب ير   الش )  أنه )وج  من تحضر لص   التهج  بثي   أ
النس ئية التي اآلن تعرض في أسواق المسلم)ن من غ)ر ن )ر مع األسف الش ) ، من تصرف مر  تحر  الثير   مر  
هو م  تحته ، إض فة إل   ونه  من الزينة التي ال )جوز إب ائه  وال إخراجه ، يض ف إل  ذلك  ونهر  ضريقة تبر)ن 

  تحته ، ال تستر إال الع)و ، ويوج  اآلن عب ي   بح)  لو ق   الق ئ  ولع  هذا من خطوا  الشيط ن أنه م  عم
ف ئ   هذه العب يرة لرو اكتفر  المررأ  بثرو  ي رون أوسرع وأفضر   ر ن أولر ؟ ويجر  مرن )وافقره؛ ألن هرذه العب ير   لرو 

لعر   الكب)ررر متسرترا ، وهررذه خطروا  الشرريط ن، مررن نسر ء المسررلم)ن ا -وهلل الحمر -عمر  بهر  البلرروى، لكرن )وجرر  
يعني م  يم ن ي تي  فعة واح  ، ي تي ب لشر )خففه ش)ئً  فش)ئً  إلر  أن يقر م عليره بقرو  وحرزم، هرذه العب ير   التري 
توج  في أق س البق ع، وعل  نس ء المسلم)ن ش نه  خط)ر، يعني لو نر  ى منر  ي بإلقر ء هرذه العب ير   ألنهر  شرر 

مررن )ؤيرر  حترر  مررن األخيرر ر؛ ألنهرر  منرر ظر  ريهررة مقلقررة، يقررو   مثلمرر  فرري البلرر ان األخرررى تلرربس ثوبررً   وفتنررة وجرر 
واسع، وهذه خطو  من خطوا  الشيط ن، بح)  أن هرذا الثرو  الواسرع ضريقته فيمر  بعر ، وقر    مر  لره  اعري هرذا 

فق)ن، بر  هري مرن أوائر  وظر ئف الثو ، هرذه خطروا  الشريط ن، وقر  نه)نر  عرن اتبر ع خطواتره، وهرذه أعمر   المنر 
َءاِتِهَما{إبلرريس  ُهَمــا ِلَباَســُهَما ِلُيِرَيُهَمــا َســو  هررذه وظيفررة مررن وظرر ئف إبلرريس األولرر ،  [( سررور  األعررراف77 ] }َينــِزُع َعن 

ِمِنيَن ُيـد  وهي وظيفة أتب عه إل  قي م الس عة، في آية األحزا   ُمـؤ  َواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَسـاء ال  َز  ِهنَّ ِمـن }ُقل ألِ  ِنيَن َعَلـي 



َن{ َذي  َن َفاَل ُيؤ  َنى َأن ُيع َرف  ُمَنـاِفُقوَن{إل  أن ق     [( سور  األحزا 57 ] َجاَلِبيِبِهنَّ َذِلَك َأد  ( سرور  67 ] }َلِئن لَّم  َينَتِه ال 
لق ئه.  [األحزا   واالرتب ط ب)ن اآل)ت)ن وث)ق، المن فقون هم الذ)ن ) عون إل  طرح الجلب   وا 

يعنري لريس مرن حرق الرزوج أن    ال تمنعروا إمر ء هللا ب)رو  هللا((هرذا  فيشه  معه نس ء من المؤمن   يصلي الفجر
وال برر  أن تخرررج علرر   ،يمنررع زوجترره مررع أمررن الفتنررة مررن شررهو  الصرر   مررع الجم عررة، لكررن ال برر  أن تررؤمن الفتنررة

وهللا  ،تنر قض مرع السر ئق األجنبريهجر  وضع شرعي   ملة الستر غ)ر متط)بة، ويوج  من يحضر إل  صر   الت
هرذه  تن قض، فه  يظن بمث  هذه والقلو  ب)  هللا والنواي  ال يعرفه  إال ع م الغ)و ، لكن غلبة الظرن تروحي بر ن

أرا   أن تخرج مع الن س، ش ف  الج)ران يطلعون ق ل   أطلع، لكرن الرذي )رجرو هللا والر ار اآلخرر  )رتكر  محررم 
 ي ون أب ًا، ق  يقو  ق ئ   الجهة منف ة، له  أجر حضوره  الصر  ، وعل)هر  وزر ر وبهر  مرع ل)ؤ ي سنة؟! هذا ال

الس ئق ب ون محرم، ف لجهة منف ة، نقو   ي  أخي ق  ال ي ون المطلرو  شريء ب لنسربة للمحظرور، يعنري ال يغ)ر  
نف ررة، هررو مط لرر  عنرر  بعررض مرر  ق لرره بعررض األشررعرية مررن وجررو  غررض بصررر الزانرري عررن المزنرري برره، والجهررة م

بغرض البصرر ومط لرر  بتررك الزنرر ، مر  حصرر  هرذا ال برر  يحصر  هررذا، هرذا الكرر م لريس بصررحيح، هرذا اسررتخف ف 
 واستهت ر، يعني م  منع هذا إال من أج  هذا. 

وفسرر  "فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحـد مـن الغلـس"
الغلرررس ب نررره اخرررت ط ضررري ء الصررربح بظلمرررة الل)ررر ، فررر لغلس والررر لس والغررربش ألفررر ظ  - تعررر ل رحمررره هللا-المؤلرررف 

متق ربرة، يعنري عر م الوضروح فري الرؤيرة، ف لرذي ير تي بر لغلس ال ي ر   يم)رز ب لتح )ر  مرن هرو، والرذي )ر لس علر  
ف فرري السررلع، النرر س ويظهررر السررلعة علرر  وجرره ال ع)رر  ف)هرر ، ويخفرري الع)رر  هررذا منهرري، وهررذا الترر ليس معرررو 

والترر ليس فرري الحرر )  أيضررً  معررروف عنرر  أهلرره، وعلرر   رر  حرر   هررذا الحرر )   اللترره ظرر هر  فرري اسررتحب   تقرر يم 
ص   الصبح في أو  وقته ، وهو قو  جمهور أهر  العلرم، وأمر  الحنفيرة )ررون اسرتحب   اإلسرف ر لألمرر بره، جر ء 

هررذا الخبررر مررتكلم فيرره، لكررن علرر  فرررض ثبوترره المرررا  و  سررفروا ب لصرربح فإنرره أعظررم ألجررور م((أ  األمررر ب إلسررف ر 
ب إلسررف ر تحقررق طلرروع الصرربح، التحقررق مررن طلرروع الصرربح؛ برر ن ال ي ررون الصرربح هرر  طلررع أو مرر  طلررع؟ ت كرر  مررن 

 طلوع الصبح ثم ص  ص   الصبح، نعم.
 عفا هللا عنك.

يصـلي الظهـر بالهـاجرة،  -صـلى هللا عليـه وسـلم-قـال: كـان النبـي  -رضـي هللا عنـه-وعن جابر بن عبـد هللا 
ذا رآهـم أبطوالعصر والشمس نقية ا ئـو , والمغرب إذا وجبت, والعشاء أحيانا  وأحيانا ، إذا رآهـم اجتمعـوا عجـل، وا 

 .يصليها بغلس -صلى هللا عليه وسلم-أخر، والصبح كان النبي 
  المؤلف م  فسره ؟ ه ه؟ اله جر  م  فسره ؟

 هذه ما فيها شيء. 
 هي شدة الحر بعد الزوال.  :الهاجرة -رحمه هللا-قال 

هذا اإلشر    فري الطبعر   الج )ر   األخ)رر  بعضره  يفرو  علر  بعرض المحققر)ن شريء مرن الكتر  ، فط لر  العلرم 
وهللا أعلرررررم -عليرررره أن يعنرررر  ب لطبعررررر   الق يمررررة؛ ألن الررررذي ترررررول  الطب عررررة والتصررررحيح علمررررر ء، و رررر ن الهرررر ف 

نشررر العلررم، ثررم برر أ )خررف األمررر حترر  صرر ر القصرر  التجرر ر ، ف لكترر   مررن نشررر الكترر  فرري أو  األمررر -ب لمق صرر 



المطبوعررة قرر يمً  سررواء  رر ن منهرر  الكبرر ر أو الصررغ ر فرري الغ لرر  متقنررة؛ ألن الررذي )تررول  الطبررع علمرر ء، أمرر  اآلن 
)وج  في بعض المط بع اآلن التي هي من أشهر المط بع، وأكثر المط بع نشر وتوزيرع مئر   األلروف مرن النسرخ 
)وجرر  مررن يطبررع  ترر  المسررلم)ن مررن غ)ررر المسررلم)ن، برر  شررب    ث)ررر مررنهم ضرر يع، وبرر ون ش شرر   يطبعررون، هللا 
المستع ن  )ف يطلع الكت  ؟  )ف )خرج الكت   بهذه الكيفيرة؟ إذا  ر ن الخطر  فري عنروان الكتر   األصرلي  )رف 

 تثق ب ت   هذه طب عته؟! 
م تررو  عنرروان الكترر   جررزء القررراء  خلررف  -رحمرره هللا-البخرر ري نعررم جررزء القررراء  خلررف اإلمرر م هررذا  ترر   لإلمرر م 

الص  ، إذا   ن عنوان الكتر   خطر   )رف تثرق بمحتروى الكتر  ؟! واآلن مرر عل)نر  فري حر )ث)ن إسرق ط، اللهرم إال 
إذا   ن المحقق معروف بجو ته و قته وتحريه ووقف عل  نسخ لم يقف عل)ه  من طبعه الطبعة األول  ال ب س، 

ر الررذي نعيشرره عصررر سرررعة، الشررخص الررذي عنرر ه معرفررة وخبررر  و ربررة مرر  عنرر ه اسررتع ا  يقضرري األوقرر   والعصرر
للنظررر فرري حر ررة، فرري حرررف، فرري ف صررلة، فرري  ررذا، ال، برر  صرر ر بعررض المشرر ه)ر الكبرر ر ي تفررون بمجررر  وضررع 

نررري مرررن االسرررم، )جعلرررون هنررر ك ورش يسرررمونه  ورش التحق)رررق )جمعرررون ف)هررر  مرررن الشرررب   ومرررن رخرررص أجرررره، يع
رخصرر  أجرترره، يحشرر ون ف)هرر  الجمرروع ويحققررون وينشرررون، ويضررع اسررمه فرري النه يررة، فمشرر لة اآلن لمرر   خلرر  

 الني   ص ر اإلنس ن )تحرى ويتثب . 
   -رحمه هللا تع ل -عل     ح   في الح )  الث ل  يقو  المؤلف 

الهرر جر   لي الظهــر بالهــاجرة"يصــ -صــلى هللا عليــه وســلم-قــال: كــان النبــي  -رضــي هللا عنهمــا-وعــن جــابر "
"كـان شرحه  المؤلف أنه  ش   الحرر بعر  الرزوا ، وسرم)  برذلك ألن العمر  )هجرر ف)هر ، )تررك العمر  لشر    الحرر 

يعنرري بعرر  الررزوا ، والهرر جر  األصرر  ف)هرر  شرر   الحررر،  يصــلي الظهــر بالهــاجرة" -صــلى هللا عليــه وســلم-النبــي 
ر  تطلق عل  الوق  الذي يقع بع  الزوا  مطلقً ، فيعم م  بعر  الرزوا  ف لعم  )هجر يعني )ترك لش   الحر، فص 

في جميع الفصو ، ف لح )  فيه  ل)  عل  المب  ر  بص   الظهر ب لجملة، لكن )بق  أنه خص منه مر     عليره 
م معنر  فري ق  يقو  ق ئ   إن  خو  ش   الحر في هرذا العمروم قطعري، أنرت   إذا اشت  الحر ف بر وا((ح )  اإلبرا  

ال نزي  تفصر) ؟ اآلن الرنص يقرو   "يصرلي الظهرر ب لهر جر " وعرفنر  أن الهر جر  هري شر   الحرر التري تكرون  هذا وا 
بعرر  الررزوا ، و ونرره يصررلي الظهررر فرري الهرر جر  يعنرري أنرره يصررلي الظهررر بعرر  زوا  الشررمس مب شررر ، الهرر جر  شرر   

إذا قلنرر   إن الحرر )  بعمومرره، إذا نزلنرر   فرريح جهررنم((فررإن شرر   الحررر مررن  ،  إذا اشررت  الحررر فرر بر واالحررر، وجرر ء 
اله جر  م  بع  الزوا  مطلقً  سواء   ن  في الص)ف أو في الشرت ء أو فري الربيرع أو فري الخريرف صر ر  الهر جر  
تعب)رًا عم  بع  الزوا  مب شر ، فم  العم  في هذا الح )  مع أح  )  األمر ب إلبرا ؟ هر  نقرو   إن هرذا عر م فري 

صررو   لهرر  وأح  )رر  اإلبرررا  خرر ص بمرر  إذا اشررت  الحررر؟ نقررو    خررو  فصرر  الصرر)ف فرري حرر )  البرر    خررو  الف
عليه الصر   -قطعي،  )ف  خو  قطعي؟ ألن التسمية إنم  ج ء  لم  بع  الزوا  في فص  الص)ف، فه  قوله 

رفرع  لري للح رم بح)ر  إذا  ن سخ لهذا، أو مخصص لره؟ يعنري هر  هرو رافرع   إذا اشت  الحر ف بر وا((  -والس م
ذا  نرر  فرري فصرر  آخررر غ)ررر فصرر  الصرر)ف نعجرر  بصرر   الظهررر  مرر  يقتضرري هررذا الحرر )   اشررت  الحررر نبررر ، وا 
بعمومرره؟ ألن الهرر جر  صرر ر  تسرر وي مرر  بعرر  الررزوا  مب شررر ، وال شررك أن  خررو  فصرر  الصرر)ف فرري هررذا الحرر )  

  خو  قطعي؛ ألن األص  في اله جر  ش   الحر، نعم؟



 ......طالب:
مخصرص لكررن اآلن مررو الحرر )   اللتره علرر  المبرر  ر  بصرر   الظهرر فرري شرر   الحررر  اللتره قطعيررة، و اللترره علرر  
المبرر  ر  بصرر   الظهررر فرري فصرر  الشررت ء ليسرر  قطعيررة ظنيررة، ف )ررف نرفررع ب لمخصررص ال اللررة القطعيررة ونترررك 

ي رون الحر )  الثر ني ن سرخ؟ اآلن السرعي الظنية؟ أو )بق  هرذا للمبر  ر  فري صر   الظهرر فري الهر جر  فري الحرر و 
حت  أن اإلزار )ن شف عن  -عليه الص   والس م-وش   السعي ب)ن العلم)ن في بطن الوا ي سنة، فعله  النبي 

، لكررن إذا نظرنرر  إلرر  سررب  السررعي مرر  هررو؟ سررب  المشررروعية -عليرره الصرر   والسرر م-الررر بت)ن مررن شرر   سررعيه 
سررراع فيرره، أو هررذا الرروا ي ألنرره حصرر  فيرره إسررراع؟ يعنرري مرر  العلررة فرري مشررروعية األو ، يعنرري  رر  وا ي )نبغرري اإل

 -عليره الصر   والسر م-السعي؟ يعني هذا الوا ي عل  وجه الخصوص السرعة فيه؟ لكن م  فري علرة قبر  فعلره 
وق علر  اإلسرراع؟ هر جر، سرعي هر جر بر)ن العلمر)ن حتر  تسررع للصرعو  فر -عليره الصر   والسر م-ب عثه لفعلره 

الجب  لترى الق  م، ط)  ه  يشرع السعي للمرأ  أو م  يشرع؟ اآلن مشروعية السعي بسب  امرأ ، ونحن نقو   ال 
يشرع للمرأ  للنصروص الكث)رر  التري عنر ن  فري مط لبرة المررأ  ب لسرتر، ومرن تمر م السرتر أن تمشري مشري وال تسررع، 

 ، ورفررع مررع  ونرره قطعيررً  بمرر   لرر  عليرره النصرروص فنقررو    خررو  المرررأ  فرري المشررروعية قطعرري؛ ألن السررب  امرررأ 
األخرى، وهن  من هذا النوع، يصلي الظهر ب له جر ، ط)ر  الهر جر  شر   الحرر، قلنر   إن الهر جر  نقر  معن هر  مرن 
الخصرروص إلرر  العمرروم بمعنرر  المبرر  ر  بصرر   الظهررر بعرر  زوا  الشررمس، ثررم رفعنرر  أخررص مرر  )رر   عليرره الحرر )  

ال مر  هرو بواضرح؟ ط)ر  نر تي بمثر   ثر ني ب لمخصص، نظ)ر مر  قل   ال نر  فري مسر لة السرعي، التنظ)رر واضرح وا 
إذا مرر   ((بع  الصبح حت  تطلع الشمس، وال ص   بعر  العصرر حتر  تغرر  الشرمس -عل  م  سي تي- ص  

ال م  تسج ؟  ال م  تسج ؟ المس لة ي تي تقريره  لكن من سبته  هن ، تسج  وا   تسج  لم ذا؟  بك سج   ت و  تسج  وا 
 ......طالب:

ال، ال تقرو   ليسرر  بسرب ، قرر   ألن السررج   ليسر  بصرر   والنهرري عرن الصرر  ، يعنري أقرر  مررن ر عرة مرر  يسررم  
ن   ن بعض أه  العلم يقو   ص   ويشترط له  جميع م  يشترط فري الصر  ، وال تسرج   ص  ، ليس بص  ، وا 

قررو  ابررن عمررر ويرجحرره بعررض أهرر  العلررم إن السررج   ليسرر  فرري هررذا الوقرر ، ولكررن خلنرر  علرر  القررو  الررذي هررو 
بص  ، سب  المنع من الص   في هذا الوق ؟ النهي، لكن أص  النهي مبني عل  إيش؟ ق  في الوق  الموسرع 
 مر  سري تي أنره مررن بر   المنرع؛ لررئ  يسرتمر اإلنسر ن يصرلي حترر  يصرلي وقر  الطلرروع ووقر  الغررو ؛ ألنهرر  إذا 

ن قرنري شريط ن فيسرج  لهرر  الكفر ر، اآلن  ر  الصر   ممنوعررة مرن أجر  السرجو ، ونقررو   طلعر  وغربر  تطلرع برر)
نسررج  للررت و  ألنرره لرريس بصرر  ، ترررون نظ)ررر مرر  عنرر ن  سررواء بسررواء، أنرر  مرر  أ ري  ث)ررر مررن اإلخرروان منتبرره لهررذا 

 األمر أو م  هو بمنتبه؟ نعم؟ 
مر  سري تي فري هرذا الر رس إن أم رن، جر ء النهري  اآلن م  ج ء النهي عن الص   بع  الصبح وبع  العصر؟ علر 

ونحن نقو  عل  القو  الرذي )رجحره  ث)رر مرن أهر  العلرم أن السرجو  لريس بصر  ، إذًا    ال ص  ((عن الص   
نسج  للت و ، نسج  مع طلوع الشمس ومع غروبه ؛ ألن السجو  ليس بص  ، وأص  المنع من الصر   فري هرذا 

ن، ونه)نرر  عررن مشرر بهتهم، فنه)نرر  عررن السررجو  ونقررو   إن السررجو  لرريس بصرر  ؛ أل لررة الوقر   ررون الكفرر ر يسررج و 



أخرى تنتش  هذا السجو  من  ونه ص  ؛ ألنن  منعن  مرن الصر   مر  منعر  مرن السرجو  الرذي ال يصرحبه صر  ، 
 وأق  من ر عة عن  جمع من أه  العلم ليس بص  . 
انتبرر ه شرر ) ؛ ألن التخصرريص إخررراج بعررض أفرررا  العرر م، فررإذا ترررى التخصرريص فرري مثرر  هررذا الموضررع يحترر ج إلرر  

، قر   مرثً    قل  مثً   أع  بني تميم    واح  ري  ، أو أع  الط      واح  ري  ، ثم بعر  ذلرك تقرو   ال تعر  
 هذا مخصص، أخرج أفرا  الع م الذ)ن ال )تنر ولهم الوصرف،ال تع   بني تميم ثم ق   بع  ذلك  أع  الحف ظ منهم 

وأ خرر  مررن )تن ولرره الوصررف الخرر ص، وهررم الحفرر ظ مررنهم، إذا أر   أن تخرررج مررن هررؤالء الحفرر ظ الررذ)ن )تنرر ولهم 
الحفر ظ مرنهم ثرم تسرتثني بعر  ذلرك مرن الحفر ظ مرن )تن ولره وصرف آخرر، لرو  خ ص بوصف آخر، أعر الوصف ال
هرو و الحف ظ من أخواله هذ)  مرثً ، من    ال تع الحف ظ منهم، ثم ق)    ال تع  بني تميم، ثم ق)   أع مثً  ق) 

عنر ن  وصرف خر ص، عنر ن  اللفرظ العر م المبر  ر  هنر  أن  تخررج الرنص الخر ص بمر  هرو أخرص منره، نعرم  ،ح فظ
الزوا  مب شر ، واله جر  هي ش   الحر، فهري أخرص ممر  بعر  الرزوا   ألنن  وضعن  م  ن اله جر  م  بع  ؛ب لص  

  إذا أشررت  الحررر الخريررف لكننرر  أخرجنرر  الوصررف األخررص بمرر  هررو أخررص منرره فرري الشررت ء أو فرري الربيررع، أو فرري 
والعصر يعني يصلي العصر والشمس نقية، يعني بيض ء، وتكرون فري أو  وقتهر ، بعر  مصر)ر ظر   ر   ف بر وا((

شيء مثله؛ ألنه ج ء التفص)  في ح )  عب  هللا بن عمرو، وق  الظهرر إذا زالر  الشرمس والرزوا  م)ر  الشرمس 
ِس{جهة الغرو ، هذا هو الرزوا  وهرو الر لوك إل   ـم  ـاَلَة ِلـُدُلوِك الشَّ وهرو م)لهر  إلر   [( سرور  اإلسرراء99 ] }َأِقـِم الصَّ

جهة المغر ، ال لوك سرمي الرزوا   لروك لريش؟ لمر ذا؟ يقرو  الزمخشرري وغ)رره  ألن النر ظر إلر  الشرمس فري هرذا 
هرر مرن زوا  الشرمس،  مر  فري حر )  عبر  هللا برن عمررو، الوق  تؤلمه ع)نه ف) لكه ، هذا الر لوك، هرذا وقر  الظ

إذا م ل  الشمس يعني إل  جهة المغر  حت  يص)ر ظ  الشيء  طوله، الحنفية )رون أن وق  الظهر يمت  من 
زوا  الشمس إل  أن يص)ر ظ  الشيء مثليه، ووقر  العصرر مرن مصر)ر ظر  الشريء  طولره عنر  الجمهرور إلر  

مررن أن يصرر)ر مثليرره إلرر  غرررو  الشررمس، األ لررة صررريحة فرري  ررون ظرر  الشرريء غرررو  الشررمس، وعنرر  الحنفيررة 
 طوله، م  الذي  ع  الحنفية أن )خ لفوا الح )  الصحيح الصريح؟ ن تي بحر )  عبر  هللا برن عمررو هنر  ألنره لرم 

حر )  )ر  في الكت  ، وهو أهم ح )  فري البر  ، لمر ذا؟ مر  الرذي  عر هم إلر  أن )خر لفوا هرذا الحر ) ؟ تمسر وا ب
 اللته غ)ر ظ هره "إنم  مثلكم ومث  من قبلكم  مثر  رجر  اسرت جر أج)ررًا مرن أو  النهر ر إلر  منتصرفه بر )ن ر، ثرم 
اسررت جر أج)رررًا مررن منتصررف النهرر ر إلرر  وقرر  العصررر برر )ن ر، ثررم اسررت جر أج)رررًا مررن وقرر  العصررر إلرر  غرررو  

ن عملروا فرري النصرف األو ، والنصرر رى هرم الررذ)ن الشرمس بر )ن رين" فقرر    "ال)هرو  والنصرر رى" نعرم ال)هررو  هرم الررذ)
عملوا في وق  الظهر، والمسلمون هم الذ)ن عملوا من وق  العصر إل  غرو  الشمس، فق   ال)هو  والنص رى  
نحرررن أكثرررر عمرررً  وأقررر  أجررررًا، قررر لوا  مقتضررر  ذلرررك أن ي رررون وقررر  الظهرررر أطرررو  مرررن وقررر  العصرررر؛ ألن وقررر  

م)ن وقرر  العصررر، وقرر لوا  نحررن أكثررر عمررً ، فيقتضرري ذلررك أن وقرر  الظهررر النصرر رى وقرر  الظهررر، ووقرر  المسررل
ال غ)ررر صررحيح؟ يعنرري علرر  قررو  الجمهررور إلرر  مصرر)ر الظرر   أطررو  مررن وقرر  العصررر، ط)رر    مهررم صررحيح وا 
 طولرره، أواًل  مررن أجرر   مررن أهرر  العلررم برر نهم قرر لوا  مجتمعرر)ن، ال)هررو  والنصرر رى نعررم مررن أو  النهرر ر إلرر  وقرر  

  برر  شررك، وال)هررو  وقررتهم أطررو  مررن وقرر  المسررلم)ن ال إشرر    فرري هررذا، لكررن اإلشرر    فرري وقرر  العصررر أطررو 
النص رى، ه  هم أطو  أو أق ؟ يعني عل  القرو  بقرو  الحنفيرة وقر  النصر رى أطرو ، لكرن علر  قرو  الجمهرور 



فري هرذا ال)روم  ه  ي ون وق  النص رى أطو  من وق  المسرلم)ن أو ال؟ نعرم؟  )رف؟ أنر  لرو نظرر  إلر  التقرويم
مررثً ، السرر عة  ررم )ررؤذن الظهررر؟ و ررم )ررؤذن العصررر؟ و ررم )ررؤذن المغررر ؟ التقررويم مع ررم مبررذو  وهلل الحمرر ، )ررؤذن 
الظهر السر عة  رم؟ اثنر  عشرر وعشرر، والعصرر؟ ثر   وأربعر)ن؟ يعنري قر   ثر   سر ع   ونصرف الظهرر، لكرن 

 ، وذاك  م؟ ث   س ع   ونصرف، ولرذا يقررر العصر  م؟ من أربع إال ثل  إل  سبع، يعني ث   س ع   وثل
ابن حزم أن وق  الظهر حت  عل  قو  الجمهور أطو  من وق  العصر فري  ر  عصرر وفري  ر  مصرر، يعنري 
ي ون الفرق عشر  ق ئق خمرس  قر ئق، أحي نرً  ربرع سر عة، المقصرو  أنره أطرو ، األمرر الثر ني لرو صرح لرو حسربن  

المتش به ونترك األلف ظ الصرريحة الصرحيحة؟ يعنري هرذا نظ)رر مرن يسرت    ووج ن  أنه.... نتمسك بمث  هذا اللفظ
    افعلرري مررلع ئشررة   -عليرره الصرر   والسرر م-برر ن الحرر ئض تقرررأ القرررآن، يسررت   علرر  أن الحرر ئض تقرررأ مررن قولرره 

ن  أ لرة يقولرون  الحر ج يقررأ القررآن، بعر  شر )  فري االسرت ال ، يعنري عنر   لب)ر ((يفع  الح ج غ)رر أن ال تطروفي ب
صحيحة صريحة في الب   قريبة ب)ن أ) )ن  سريق  مرن أجر  هرذا الموضروع نفسره، يعنري مر  سريق  مرن أجر  أمرر 

 آخر، فنتشب  به  ونترك الصريح؟ قو  الجمهور ب  شك أرجح. 
تصرلي العصرر مرن مصر)ر ظر  الشريء  مثلره أو  طولره، إلر  أن تغرر  الشرمس، وقر   نقية"والعصر والشمس "

وقرر  االصررفرار الررذي جرر ء النهرري عررن الصرر   فيرره، لكررن الوقرر  يسررتمر وتكررون أ اء إلرر  غرررو   االختيرر ر إلرر 
  من أ رك ر عة من ص   الصبح قب  أن تطلع الشمس فق  أ رك الصبح، ومرن أ رك ر عرة مرن الشمس، ب ل)  

،  مر  أن إذًا وق  صر   العصرر )نتهري بغررو  الشرمس ص   العصر قب  أن تغر  الشمس فق  أ رك العصر((
وق  ص   الصبح )نتهي بطلوعه ، يستمر الوق  من مص)ر ظ  الشيء  طوله إل  غرو  الشمس، لكرن وقر  
ن  رر ن مجزئررً  صرر ته صررحيحة، وهرري أ اء،  االصررفرار ترر خ)ر الصرر   إلرر  هررذا الوقرر  م ررروه عنرر  أهرر  العلررم، وا 

 الص   أ اء، ولو لم ) رك من وقته  إال ر عة. 
يعنري سرقط  الشرمس، سرقط  فري مغربهر  بح)ر  ال )راهر  الرائري،  ة، والمغـرب إذا وجبـت""والعصر والشمس نقي

يعنري سرقط ؛ ألنهر   [( سرور  الحررج16 ] }َفـِإَذا َوَجَبـت  ُجُنوُبَهـا{غ ب  الشمس عن الرؤية، إذا وجب  يعني سرقط  
إلر  مغ)ر  الشرفق تنحر ق ئمرة فرإذا نحرر  سرقط  علر  األرض، صر   المغرر  ب ايرة وقتهر  مرن غررو  الشرمس 

في قو  الجمهور ب اللة ح )  عب  هللا بن عمرو، وفي حر )  إم مرة جبرير  بعرض المسر ئ  التري يحسرن إ)را هر  
هن ، في ال)وم األو  صل  العصر عن  مصر)ر ظر  الشريء  طولره، وفري ال)روم الثر ني صرل  الظهرر عنر  مصر)ر 

قتهر ، وفري ال)روم الثر ني صرل  الظهرر فري آخرر ظ  الشيء  طوله، يعني في ال)وم األو  صل  العصر في أو  و 
وقته ، ن حظ أنه في ال)وم األو  صل  العصر مت ؟ عنر  مصر)ر ظر  الشريء  طولره، وصرل  الظهرر فري ال)روم 
الثر ني عنر  مصر)ر ظر  الشريء  طولره، يعنري صرل  العصررر فري أو  وقتهر ، وصرل  الظهرر فري ال)روم الثر ني فرري 

قرر  واحرر ، الررذي صررل  فيرره العصررر برر ألمس هررو الررذي صررل  فيرره الظهررر آخررر وقتهرر ، والحرر )  )رر   علرر  أن الو 
برر ل)وم، وبهررذا يقررو  الم لكيررة أن هنرر ك وقرر  مشررترك برر)ن الصرر ت)ن، يصررلح أل اء أربررع ر عرر   هرري الظهررر وهرري 
العصرررر أ اء، هرررذا الوقررر  المشرررترك، لكنررره فررري حررر )  عبررر  هللا برررن عمررررو يقرررو   ووقررر  صررر   الظهرررر إذا زالررر  

)ر ظ  الشيء  طوله مر  لرم يحضرر وقر  العصرر، إذًا مر ذا نصرنع بحر )  إم مرة جبرير ؟ ال بر  الشمس إل  مص
أن نجعلرره موافقررً  لحرر )  عبرر  هللا بررن عمرررو، وهررو صررحيح صررريح فرري المواق)رر ، وهررو مترر خر، وهررو أيضررً  أصررح 



الشريء  مخرج في مسلم، ط)  م ذا نصنع؟ ال ب  أن نقو   إنره صرل  انتهر  مرن صر   الظهرر عنر  مصر)ر ظر 
 طوله، انته  من ص   الظهر، وفي ال)وم األو  شرع  في وق  ص   العصر عن  مصر)ر ظر  الشريء  طولره 
ف  اشتراك، إيش معنر  هرذا؟ نجعر  هنر  حر  ف صر ، نجعر  هرذا هرو مصر)ر ظر  الشريء  طولره فري ال)روم الثر ني 

ن الب اية والنه ية ل)تفق الحر )ث ن، إذًا انته  هن  عن  مص)ر ظ  الشيء  طوله، وفي ال)وم األو  هن  ب أ، فرق ب)
 ال اشتراك، ف لراجح هو قو  الجمهور. 

، يعنرري  رر  جزئيررة ف)هرر  أقرروا ، وف)هرر  اسررت الال ، ولررو ذهبنرر  نفصرر   رر  إلرر  مغ)رر  الشررفق ""والمغــرب إذا وجبــت
ه األحمررر، شرريء الظرر هر أنرره مرر  ن خررذ وال المواق)رر  فرري مرر   الرر رس، لكررن الخرر ف فرري الشررفق الجمهررور علرر  أنرر

والحنفيررة يقولررون  هررو األبرريض، وثبرر  عررن ابررن عمررر أنرره فسررر الشررفق برر ألحمر، برر لحمر ، وابررن عمررر مررن العررر  
األقح ح ف)ؤخذ بقوله، ور  فيه ح )  عن  ال ارقطني لكنه ضع)ف، لكن تفس)ر ابن عمر معرروف، ف لشرفق المررا  

 به الحمر ، ف لمرجح قو  الجمهور. 
، ن تي إل  وق  العش ء، وأ اؤه  أحي نً  يق مه ، وأحي نً  )ؤخره  وقته  مغ)  الشفق األحمر، ب اية ""والعشاءيقو   

أواًل  وق  المغر ،  ثر  الخ ف   تجع  اإلنس ن يق م ويؤخر، ولكرن وقر  المغرر  يمتر  إلر  مغ)ر  الشرفق، عنر  
به  توضر  واسرتتر ومثر  للصرر   الشر فعية لريس لهر  إال وقر  واحر  بعر  غررو  الشرمس مب شرر  إذا انتهر  مرن أسرب 

 -عليه الص   والسر م-وأ ى الص  ، يقولون  إن الوق  ال )زي  عن ربع س عة من غرو  الشمس؛ ألن النبي 
صل  المغر  في ح )  إم مة جبري  في ال)وم األو  والث ني ح)نم  غ ب  الشمس، لرو  ر ن لهر  وقر  ثر ني يمتر  

آخرره فري ال)روم الثر ني،  مر  فري الصرلوا  األخررى، لكرن حر )  عبر  هللا برن  لفعله  في أوله في ال)روم األو ، وفري
عمرررو، )رر   علرر  أن لهرر  وقترر)ن  غ)رهرر  مررن الصررلوا ، العشرر ء مررن مغ)رر  الشررفق إلرر  الخرر ف فرري نه )ترره، فرري 
حرر )  إم مررة جبريرر  صررل  بهررم فرري ال)رروم الثرر ني عنرر  ثلرر  الل)رر ، وفرري حرر )  عبرر  هللا بررن عمرررو، ووقرر  صرر   

  لريس فري النروم تفرري ، إنمر   ء من مغ)ر  الشرفق إلر  منتصرف الل)ر  األوسر ، وجر ء فري الحر )  الصرحيح العش
فهذا الح )  )   عل  أن وق  ص   العش ء  التفري  عل  من )ؤخر الص   حت  ) خ  وق  الص   األخرى((

لوق  )نتهري بثلر  الل)ر ، وحر )  يمت  إل  طلوع الفجر، فعن ن  ث ثة أح  ) ، ح )  إم مة جبري  )   عل  أن ا
عب  هللا بن عمرو )   عل  أنه )نتهي بمنتصف الل) ، لكن  )ف يقو   منتصف الل)  األوس ، يعني ه  ي رون 
الشيء الواح  ث ثة أنص ف؟ طرف ن ووس ؟ الث ني هو األوس ؟  )ف يقو   نصف الل)  األوس ؟ األوسر  إنمر  

ال ال؟ إذًا  )ررف يقررو   إلرر  منتصررف الل)رر  ي ررون إذا  رر ن هنرر ك ث ثررة، ي ررون هنرر ك  أو  وأوسرر  وأخ)ررر، صررح وا 
 األوس ؟ نعم؟

صفة لل) ، يعني إل  منتصف الل)  الواقع في وسطه، وهذا وصف   في حقيقة، ق  ال يحت ج إليه، لكنره تصرريح 
)ر  األوسر ؛ بم  هو مجر  توضيح، الواقع في وس  الل) ، ط)  منتصف الل)  ق  نقو   لهرذه ف ئر  ، منتصرف الل

ألن الل)  )ختلف، ح  الل)  )ختلف، ه  الل)  من غرو  الشمس إل  طلوعه ؟ أو من غروبه  إل  طلوع الفجر، 
أو من ص   العش ء إل  طلوع الشمس، أو من وق  ص   العش ء إلر  طلروع الفجرر؟ يعنري هر  يم رن أن يقر    

)ن من غروبه  إل  طلوعه ، لكن عن  الشرع))ن مرن إن الل)  )ب أ من ص   العش ء؟ هذا معروف قو  عن  الفلك)
غرو  الشمس إل  طلوع الفجر، لكن ه  يم ن أن يق    إن الل)  )ب أ من ص   العش ء؟ م  في نص )   عل  



ال مرن صر   العشر ء؟ مر   أن الل)  )ب أ من ص   العش ء؟ ط)  قي م  او  )ن م نصف الل)  من غرو  الشمس وا 
علرر   رر  حرر   الحقيقررة لل)رر  تختلررف برر خت ف النصرروص، ولعرر  قولرره  األوسرر  )رر لن   يم ررن مررن غرررو  الشررمس،

علر  أن المررا  فري منتصرفه بر)ن غرررو  الشرمس الل)ر  الشررعي الرذي )بر أ مررن غررو  الشرمس إلر  طلروع الفجررر، 
بعررً ، فنقسررم هررذه المرر  ، وي ررون نه يررة وقرر  صرر   العشرر ء مررن غرررو  الشررمس مررثً  مررن السرر بعة إلرر  الرابعررة إال ر 

 نقسم هذا الوق  إل  قسم)ن، وي ون هذا هو نه ية وق  ص   العش ء. 
جر ء الترغ)رر  بقيرر م  او  )نر م نصررف الل)رر ، ويقروم ثلرر  الل)رر ، وجرر ء الترغ)ر  بقيرر م ثلرر  الل)ر ؛ ألنرره وقرر  النررزو  

ني عل  حس   اآللهي، ق  يقوم ق ئم من منتصف الل)  ويصلي م   ت  له، ويم  من الص   قب  ثل  الل) ، يع
أن الل)  )ب أ من غرو  الشمس، لكرن إذا قلنر   إن الل)ر  )بر أ مرن صر   العشر ء إلر  طلروع الفجرر، أو إلر  طلروع 
الشمس، عل     ح   لش)خ اإلس م   م  ق)ق )جع  النصوص متفقة، وأن قي م الل)  )ب أ من ثلر  الل)ر ؛ ألنره 

 فق الثل  الذي هو من غرو  الشمس. لو حسبن  الل)  من ص   العش ء منتصف الل)  )وا
أحي نً  يق م وأحي نً  )ؤخر، ه  هذا تشهي ورغبرة؟ هرو )رفرق ب لمر موم)ن، ويسربر أحروالهم  "والعشاء أحيانا  وأحيانا "
ذا رآهم أبطئوا أخر"لئ  يشق عل)هم ب لت خ)ر  "فإذا رآهم اجتمعوا عجل" لري حظهم؛ ل)ر رك النر س هرذه الصر    "وا 

وتعرفون األنظمة اآلن تلزم األئمة ب لصر   فري وقر  محر  ، وال شرك أن المصرلحة مراعر   فري مثر   مع الجم عة،
هررذا، لمرر   رر ن النرر س علرر  هرروى واحرر ، ونفسررهم واحرر ، ويرر ورون مررع الرر )ن ح)ثمرر  وجههررم توجهرروا، يم ررن أن يقرر   

النر س فري محرمر  ، بر  قر  لهم  )ؤخرون إيرش المر نع؟ لكرن اآلن لرو )تر خر اإلمر م خمرس  قر ئق عرن العر    وقرع 
 )ترك بعضهم الص  ، عل     ح   م حظة الم موم)ن أمر مطلو . 

 عل  م  تق م، نعم. يصليها بغلس" -عليه الصالة والسالم-والصبح كان النبي "
فقـال لـه  -رضـي هللا عنـه-وعن أبي المنهال سيار بن سـالمة قـال: دخلـت أنـا وأبـي علـى أبـي بـرزة األسـلمي 

فقـال: كـان يصـلي الهجيـر التـي تـدعونها  ؟يصلي المكتوبة -صلى هللا عليه وسلم-ان رسول هللا أبي: كيف ك
والشـمس حيــة،  أحـدنا إلـى رحلـه فــي أقصـى المدينـة األولـى حـين تـدحض الشــمس، ويصـلي العصـر ثـم يرجــع

 نـوم قبلهـاا العتمـة، وكـان يكـره الونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التـي تـدعونه
 والحديث بعدها، وكان ينفتل من صالة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة.

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
لم ذا لم يقو    خل  وأبي؟ ق     خل  أن ، أن  إعرابهر   "عن أبي المنهال سيار بن سالمة قال: دخلت أنا وأبي"

من اإلعرا ، )ؤت  به لمجر  الفص  ب)ن الضم)ر المتص  وم  عطرف عليره، وال  إيش؟ ضم)ر فص  ال مح  له
ب  من الفص  إذا   ن الضم)ر ضم)ر رفع متص  وأر ن  أن نعطف عليه ال ب  من الفص ، إم  بضم)ر الفص ، 

 أو ب ي ف ص  م . 
ن علرررررررررر  ضررررررررررم)ر رفررررررررررع متصرررررررررر   وا 
 ج  أو ف صررررررررر  مررررررررر  وبررررررررر  فصررررررررر  )رررررررررر 

 عطفرررر  ف فصرررر  ب لضررررم)ر المنفصرررر  
 فررررررري الرررررررنظم ف شررررررريً  وضرررررررعفه اعتقررررررر 

 ج

صـلى هللا عليـه -"فقـال لـه أبـي: كيـف كـان النبـي الصرح بي الجل)ر   "دخلت أنا وأبـي علـى أبـي بـرزة األسـلمي"
وعرن صرفته ،     نه يس   عرن وقتهر  ف ج)ر  برذلك، ال يسر   عرن  يف)تهر ،  يفيرة أ ائهر يصلي المكتوبة؟" -وسلم



يعني الظهر،  "كان يصلي الهجير التي تدعونها األولى"ي ذلك ف ج به فق    إنم  يس   عن أوق ته ، فهم الصح ب
صرر   الظهررر،  -عليرره الصرر   والسرر م-الظهررر هرري الصرر   األولرر ، لمرر ذا؟ ألن جبريرر  أو  مرر  صررل  برر لنبي 

 يعني تم)  وتزو ، تم)ر  إلر  جهرة المغرر  تدحض الشمس" ن"التي تدعونها األولى حيفعرف  ب لص   األول  
 "ثــم يرجــع أحــدنا إلــى رحلــه فــي أقصــى المدينــة والشــمس حيــة"يعنرري فرري أو  وقتهرر   "ويصــلي العصــر"وتررزو  
وفرري هررذا مرر  )رر   لمررذه  الجمهررور وأن صرر   العصررر )برر أ وقتهرر  مررن مصرر)ر ظرر   "حيــة بيضــاء نقيــة"الشررمس 

وم  حضره مع النبي وق  نسي م  سمعه  "والشمس حية بيضاء نقية، ونسيت ما قال في المغرب"الشيء  طوله 
، لكنه مضبوط من جهة آخرين، فص   المغر   م  تق م )ب أ وقته  من غرو  الشرمس -عليه الص   والس م-

عليرره الصرر   -وقرر  جرر ء النبرري  "وكــان يســتحب أن يــؤخر مــن العشــاء التــي تــدعونها العتمــة"إلرر  مغ)رر  الشررفق 
  إنره لوقتهر  لروال أن فرق رؤوسرهم مرن النعر س، فقر     خ  المسج  وهم )نتظرون العش ء حت    ن  تخ -والس م

"وكان يـؤخر مـن يعني في الثل  األو ، في ثل  الل) ، لوال المشقة لك ن ت خ)ره  إل  الثل  أفض   أشق علي م((
  ال تغلبن م وق  ج ء النهي عن تسمية العش ء العتمة، النهي عن مش بهة األعرا   العشاء التي تدعونها العتمة"

فج ء النهي عن ذلك، ف  تسم  العش ء العتمة، لكن ق  يقو  ق ئ   إنه جر ء، أعرتم  را  عل  اسم ص تكم((األع
بص   العش ء، وج ء فري النصروص مر  )ر   علر  إطر ق العتمرة  هرذه، علر   ر   -عليه الص   والس م-النبي 

  األصرلي هرذا هرو المنهري عنره، ومر  ح    ونه  ال تسم  إال العتمة، ويغل  عل)ه  هذا االسم بح)  )نس  اسرمه
 ج ء في مث  هذا )   عل  الجواز أحي نً ، وأن النهي لمجر  الكراهة. 

ي ره النوم قب  ص   العش ء؛  "وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها"
وقتهر ، المقصرو  أنره ال يعررض صر ته للخطرر، لئ  يسترس  في نومه فتفوتره الصر  ، إمر  مرع الجم عرة، أو فري 

فررإذا خشرري علرر  صرر ته أن تفوترره، ومثرر  هررذا الكرر م )وجرره إلرر  المرروظف)ن الررذ)ن يرر تون إلرر  ب)رروتهم قب)رر  صرر   
يعنرري بعرر   "وكــان يكــره النــوم قبلهــا، والحــديث بعــدها"العصررر، ال )نرر مون قبرر  الصرر   فيعرررض صرر تهم للفرروا  

لكن إذا   ن عل  خ)ر، إذا   ن في علم، أو في أمر من أمور المسلم)ن الع مة ف   ص   العش ء السهر م روه،
مررع بعررض أصررح به، وترررجم عليرره  -عليرره الصرر   والسرر م-شررك فرري اسررتحب به، وأنرره مطلررو ، وقرر  سررمر النبرري 

تلوا اآلن في في ب   السمر في العلم من  ت   العلم، وعل     ح   الن س اب -رحمه هللا تع ل -اإلم م البخ ري 
السهر، وال يستثن  من ذلك إال القل)  الن  ر، حت  بعرض مرن )نتسر  إلر  العلرم يسرهر، بر  )وجر  مرن يسرهر إلر  
الصربح، الررذي يسررهر إلرر  الصرربح حترر  )ؤ )هرر  مررع جم عررة مرن المسررلم)ن أحسررن مررن الررذي )نرر م قبرر   خررو  وقتهرر  

السنة اإللهية، ف لل)ر  سر ن، لكرن إذا انشرغ  بمر   بقل)  فيعرضه  للفوا ، وعل     ح   السهر في الجملة خ ف
هو أهرم ال شرك أنره مر جور، و ر ن العلمر ء )بحثرون المسر ئ  ويت ارسرون العلرم حتر  يفر جئوا بر ذان الصربح، ومرنهم 

إن -فر  بر س  -جر  وعر -من يقسم الل)  أث  ، يصلي ويقرأ وي ت ، عل     ح   إذا استغ  بم  )رضري هللا 
ن   ن العمر  فري النهر ر أفضر ، لكرن اإلشر    إذا اسرتغ  فيمر  ال -ش ء هللا تع ل  ، ولو ج ء عل  جميع الل) ، وا 

 )نفع، وأعظم من ذلك إذا استغ  فيم  يضر. 
وهنرر ك مرر  يعررفن، إيررش الفرررق؟ هنر ك مرر  يعرررفن مررن  "وكــان ينفتــل مــن صــالة الغــداة حــين يعــرف الرجــل جليســه"

"حـين جنبره جليسره، وأولئرك النسر ء بع)ر ا  عرن الرجر   مر  يعررفن.  الغلس، وهن  يعرف جليسه، فرق واضح، هرذا



ب لسررت)ن إلرر  الم ئرة مررن اآليرر  ، ب لسرت)ن إلرر  الم ئررة مررن  يعــرف الرجــل جليســه، وكــان يقــرأ بالســتين إلــى المائــة"
 الم ئ   أو من الشعراء؟ أو المقصو  من اآلي   المتوسطة؟ المقصو  من اآلي   المتوسطة، نعم اقرأ.

))مــأل هللا : قــال يـوم الخنـدق -صـلى هللا عليـه وسـلم-أن النبــي  -رضـي هللا عنـه-لـي بـن أبــي طالـب وعـن ع
))شـغلونا عـن : وفـي لفـظ لمسـلم قبورهم وبيوتهم نارا  كما شغلونا عن الصالة الوسـطى حتـى غابـت الشـمس((

  .ثم صالها بين المغرب والعشاء ((الصالة الوسطى صالة العصر
عـن  -صلى هللا عليـه وسـلم-قال: حبس المشركون رسول هللا  -رضي هللا عنه-مسعود عن عبد هللا بن  وله

ونا عــن ))شــغل: -صــلى هللا عليــه وســلم-صــالة العصــر حتــى أحمــرت الشــمس أو أصــفرت، فقــال رســول هللا 
 .مأل هللا أجوافهم وقبورهم نارا ، أو حشا هللا أجوافهم وقبورهم نارا (( الصالة الوسطى صالة العصر

   -رحمه هللا تع ل -هذا الح )  يقو  المؤلف في 
ح)نمر  اجتمرع األحرزا  حرو   قال يـوم الخنـدق" -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-وعن علي "

وأصرح به، للقضر ء علر  الر )ن وأهلره، ح)نمر  ترآمر  طوائرف  -عليه الصر   والسر م-الم )نة للقض ء عل  النبي 
أبطرر   )رر هم، وأرسرر  علرر)هم  -جرر  وعرر -اجتمعرروا للقضرر ء علرر  الرر )ن وأهلرره، ولكررن هللا الكفررر علرر  المسررلم)ن، و 

  مرررأل هللا الضرررم)ر يعرررو  علررر  الكفررر ر،  ))مـــأل هللا قبـــورهم وبيـــوتهم((""قـــال يـــوم الخنـــدق: الريررر ح التررري فررررقتهم 
 )وقرع فري لربس جر ز وع   الضم)ر عل  غ)ر مذ ور للعلم به، فإذا   ن مرجع الضم)ر ال يشك فيره، وال قبورهم((
الصر   الوسرط  فري    مأل هللا قبورهم وب)وتهم ن رًا  م  شغلون  عن الص   الوسط  حت  غ ب  الشرمس((حذفه 
ــَطى{  -جرر  وعرر -قولرره  ــاَلِة ال ُوس  ــَلَواِت والصَّ وجرر ء ذ رهرر  فرري األح  )رر   [( سررور  البقررر 619 ] }َحــاِفُظوا  َعَلــى الصَّ

أمرر  أن ي تر   "حر فظوا علر  الصرلوا  والصر    -رضري هللا عنهر -)هر ، ع ئشرة الصحيحة )ختلف أه  العلرم ف
الوسررط  صرر   العصررر" وهنرر  شررغلون  عررن الصرر   الوسررط  حترر  غ برر  الشررمس )رررا  بهرر  صرر   العصررر، وفرري 

عررن صرر   العصررر، فهررذا نررص صررحيح  -صررل  هللا عليرره وسررلم-الروايررة األخرررى  حرربس المشررر ون رسررو  هللا 
  أن المرررا  ب لصرر   الوسررط  صرر   العصررر، والخرر ف معررروف برر)ن أهرر  العلررم، فمررن قرر    هرري صررريح )رر   علرر

صرر   العصررر وهررم األكثررر وهررو القررو  الررراجح اسررت   بهررذه النصرروص، مررنهم مررن قرر    الصرر   الوسررط  صرر   
تبر ر أن الفجرر المغر ،  )ف ت تي ص   المغر ؟ يقولون  قبله  ص ت ن نه ريت ن وبعر ه  صر ت ن ل)ل)تر ن، ب ع

تقررع فرري الل)رر  الررذي هررو الظرر م، وهرري أيضررً  وسررط  ب لنسرربة لعرر   ر ع تهرر ، وسررط  برر)ن الثن ئيررة والرب عيررة، فهرري 
ث ثيررة، ومررنهم مررن يقررو   الصرر   الوسررط  الظهررر، ومررنهم مررن يقررو   صرر   الصرربح، ولكرر  أ لترره، لكررن القررو  

   هن . المرجح في المرا  ب لص   الوسط  أنه  ص   العصر  م
وفرري هررذا الرر ع ء علرر  عمرروم الكفرر ر،  مرر   ))مــأل هللا قبــورهم وبيــوتهم نــارا  كمــا شــغلونا عــن الصــالة الوســطى((

 -عليره الصر   والسر م-شغلون  عن الص   الوسط  حت  غ ب  الشرمس، قر  يقرو  ق ئر   لمر ذا لرم يصر  النبري 
  صرر   الخرروف، ومعلرروم أن جمهررور أهرر  هررذه الصرر   صرر   الخرروف فرري وقتهرر ؟ يصررلي صرر   العصررر فرري وقتهرر

 الس)ر )رون أن غزو  ذا  الرق ع قب  غزو  الخن ق، فلم ذا لم يصله  ص   الخوف في وقته ؟ 
 .....لب:طا



مرن أهر  العلرم مرن يقرو   إن صرر   الخروف ال تشررع فري الحضرر، ويسررت   بمثر  هرذا، ال سريم  وأن جمهرور أهرر  
ص   الخوف   ن  قب  الخن ق  -عليه الص   والس م-صل  ف)ه  النبي  الس)ر عل  أن غزو  ذا  الرق ع التي

 في الرابعة. 
 قو  آخر؟ 

اإلم م البخ ري ويرجحه ابن القيم )ذه  اإلم م البخ ري وهو الراجح عن  ابن القيم إل  أن غزو  الخن ق قب  غزو  
شرروعية صر   الخروف فر  إشر   ، وهرو ذا  الرق ع، فعل  هذا تكرون الصر   المرؤخر  إلر  أن خررج وقتهر  قبر  م

الذي )رجحه البخ ري؛ ألنه وضع الخن ق في الترت)  قب  غزو  ذا  الرق ع في صحيحه، وهذا م  يم)  إليه ابرن 
 القيم، ويرون مشروعية ص   الخوف في الحضر والسفر. 

صررل   والعشــاء" ثــم صــالها بــين المغــرب ))شــغلونا عــن الصــالة الوســطى صــالة العصــر((وفــي لفــظ لمســلم: "
العصررر برر)ن المغررر  والعشرر ء، )جرر  قضرر ء الفوائرر  فررورًا، ويجرر  الترت)رر ، وال يسررق  الترت)رر  عنرر  أهرر  العلررم إال 
بنسي نه أو بخشية فوا  اختي ر الح ضر  عن هم، لكن هن  ص ه  ب)ن المغر  والعش ء، ه  ص ه  ب)ن ص تي 

 ؟المغر  والعش ء أو ب)ن وقتي المغر  والعش ء؟ نعم
في ح )  ج بر  فصل  العصر بع  م  غرب  الشمس ثرم صرل  بعر ه  المغرر ، هرذا )ر   علر  أن المررا  بقولره  

يعنرري برر)ن وقترري المغررر  والعشرر ء، صرر ه  بعرر  غرررو  الشررمس، ثررم صررل     ثررم صرر ه  برر)ن المغررر  والعشرر ء((
 بع ه  المغر  ثم العش ء، و"له" الضم)ر هذا يعو  لمن؟ لمسلم. 

عـن صـالة العصـر حتـى  -صـلى هللا عليـه وسـلم-هللا بن مسـعود قـال: حـبس المشـركون النبـي  "وله عن عبد
))شـغلونا عـن الصـالة الوسـطى صـالة : -صـلى هللا عليـه وسـلم-أحمرت الشمس أو أصفرت، فقال رسول هللا 

يقررو    هنر ك صر ه  بر)ن المغررر  والعشر ء، يعنري حتر  غربر  الشرمس،  مرر  فري الروايرة األولر ، وهنر  "العصـر((
أن  هإل  مت ؟ حت  أحمرر  الشرمس أو أصرفر  معنر ه أنره يم نر   شغلون  عن الص   الوسط  ص   العصر((

أو صرر ه  ح)نمرر  أحمررر   ؟السرر بقة يرره الروايرر  لعيصررل)ه  فرري وقتهرر ، فهرر  أخرهرر  إلرر  غرررو  الشررمس  مرر  ترر   
شررمس، إذًا الروايرر   األولرر  الترري قبرر  غرررو  ال ؟الشررمس أو أصررفر ؟ األو  يعنرري أخرهرر  إلرر  أن غربرر  الشررمس

ن مثر    إيعنري هر  نقرو  ؟ص ه  ب)ن المغر  والعش ء، اآلن الرواي   ب)نه  اخت ف أو م  ب)نه  اخرت ف  تقو 
هذا الوق  وق  النهي المغلظ الش )  ال تصل  فيره الفريضرة  مر  يقرو  الحنفيرة مرثً ، ولرذلك أخرهر  حتر  صر ه  

 نعم؟ ؟ب)ن المغر  والعش ء
 طالب:......

 نعم؟ال، ال، هذه شغلوهم حت  أحمر  الشمس أو أصفر ، وهن ك حت  غ ب  الشمس، 
 طالب:......

الو نعم الخن ق )وم واحر   حتر  شرغلوهم غ بر  الشرمس، وفري )روم ثر ني إلر  أن أير م فري )روم شرغلوهم نعرم؟ أير م؟  ا 
قبلره أو بعر ه هللا أعلرم فري ال)روم الررذي صر ه  فري وقتهر  قبر  غررو  الشرمس، وفري ال)روم الرذي  آخرر الوقر ، وهنر 

 غ ب  فيه الشمس ص ه  ب)ن المغر  والعش ء، ف لخن ق أي م وليس ب)وم واح . 



عن صالة العصر حتى أحمرت الشمس أو أصفرت، فقـال -صلى هللا عليه وسلم-"حبس المشركون رسول هللا 
الة العصـر، مـأل هللا أجـوافهم وقبـورهم ))شـغلونا عـن الصـالة الوسـطى صـ: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ممرن )نتسر  إلر  العلرم فري هرذه األوقر   يقرو   ال تر ع علر  الكفر ر،  "نارا ، أو حشـا هللا أجـوافهم وقبـورهم نـارا ((
أ ع لهم ب له اية، وال تق   )ذ  فيه أه  معص)تك، هم في ح    ونهم أه  معصرية نر عو علر)هم أن )رذلوا ونرجرو 

هنرر  مررأل هللا أجرروافهم وقبررورهم نرر رًا، أو حشرر  هللا أجرروافهم وقبررورهم نرر رًا فيرره  اللررة صررريحة علرر  لهررم اله ايررة، لكررن 
الرر ع ء علرر)هم برر له ك وب لعررذا ، وجرر ء فرري الموطرر  عررن سررع)  وغ)ررره يقررو   أ ر نرر  القرروم، يعنرري الصررح بة وهررم 

لكونيررة أن مررن الكفرر ر مررن يسررلم، )رر عون علرر  عمرروم الكفرر ر، قرر  يقررو  ق ئرر   هررذا مخرر لف للسررنن اإللهيررة، السررنن ا
فلم ذا ن عو عل)هم؟ أو لم ذا ال ن عو لهم ب له اية؟ أو ال ن عو عل  عمومهم، نقو    م  ن عو لعموم المسلم)ن، 
ومنهم من يعذ  ن عو لهم ب لرحمة والمغفر ، وأن هللا )تج وز عرنهم وير خلهم الجنرة، لكرن مرنهم مرن يعرذ ، فرإرا   

ه ن فرررذ ، ال )ر هررر  شررريء، لكرررن إذا  عونررر  نحرررن مررر مورون بررر ن نررر عو ألنفسرررن  وألوال نررر  ومشررر)ئت -جررر  وعررر -هللا 
وللمؤمن)ن عل  جهة العموم،  م  أنن  ن عو عل  الكف ر عل  جهة العموم، ومش)ئة هللا ن فذ ، ولذا لمر   عر  النبري 

َس َلـَك ِمـَن   -ج  وعر -عل  ف ن وف ن نز  قوله  -عليه الص   والس م- ٌء{}َلـي  ـِر َشـي  ( سرور  آ  369 ] اأَلم 
إل  آخره، فمن أرا  هللا ه ا)ته يستثن  من هذه الر عو   وننر  نحرن مر مورون بر ن نر ور مرع اإلرا   الشررعية  [عمران

 ال مع اإلرا   الق رية، نقف عن  هذا، وهللا أعلم. 
 .وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2كتاب الصالة ) - : عمدة األحكامشرح

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ياه تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين-قال المصنف   : -رحمنا هللا وا 
بالعشـاء، فخـرج عمـر  -صـلى هللا عليـه وسـلم-قال: أعتم النبي  -رضي هللا عنهما- بن عباس وعن عبد هللا

))لوال أن اشق فقال: الصالة يا رسول هللا، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول:  -رضي هللا عنه-
 .على أمتي أو على الناس ألمرتهم بهذه الصالة هذه الساعة((

م)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. يقو  الحم  هلل ر  الع ل
   -رحمه هللا تع ل -المؤلف 

صريغة  خرو  فري  أعرتم "-صلى هللا عليه وسلم-قال: أعتم النبي  -رضي هللا عنهما-"عن عبد هللا بن عباس 
 م  يق    أنج  وأتهم، يعني  خ  في نج  و خ  في الشيء وا غراق، يعني  خ  في العتمة، وهي اشت ا  الظ م، 

ب لعشرر ء، وعرفنرر   -عليرره الصرر   والسرر م-ته مررة، وأمسرر  وأصرربح، هررذا مرر لو  هررذه الصرريغة، يعنرري ترر خر النبرري 
مت  )ب أ وق  ص   العش ء ومت  )نتهي؟ من مغ)  الشفق األحمر إل  منتصف الل) ،  م  فري حر )  عبر  هللا 

 مررة جبرير  أنرره )نتهرري بثلرر  الل)ر ، والحرر )  الررذي يسررت   بره الجمهررور علرر  وقرر  صرر   برن عمرررو، ومقتضرر  إم
العشرر ء يمترر  إلرر  طلرروع الصرربح، لرريس فرري النرروم تفررري  إنمرر  التفررري  علرر  مررن )ررؤخر الصرر   حترر  )رر خ  وقرر  

ن  ر ن فيره  اللرة إال أنره مرن العر م المخصروص، فهرو مخصروص ب لصربح اتف قرً ، صر    الص   األخرى، وهذا وا 
الصبح ال يمت  وقته  حت   خو  األخرى التي هي الظهر، ولتكن العش ء  ذلك، فح )  عب  هللا بن عمررو نرص 

 في هذا الب  ، ف  )جوز تق يمه  عل  مغ)  الشفق، وال )جوز ت خ)ره  عن نصف الل) . 
يعني من غ)رر  سول هللا"في صالة العشاء، فخرج عمر فقال: الصالة يا ر  -صلى هللا عليه وسلم-"أعتم النبي 

، ف لح )  فيره  ل)ر  علر  تنبيره األكر بر، وأن هرذا ال )خر  -عليه الص   والس م-عمر يستطيع أن )نبه الرسو  
بمنزلتهم وفي تق )رهم واحترامهم، التنبيه ب سلو  من س ، م  يقو   ت خر ، ولم ذا ت خر ؟ أو عطل  الن س، م  

ر، مرر ذا قرر   عمررر؟ "يرر  رسررو  هللا رقرر  النسرر ء والصرربي ن، وهرر  المرررا  ب لنسرر ء يم ررن يقرر   مثرر  هررذا ب لنسرربة لألكرر ب
والصربي ن الرذ)ن هرم فري المسرج  ممرن )نتظرر الصر   أو الب)رو  بح)ر  شرق علر)هم وطر   علر)هم انتظرر ر األزواج 

اللرواتي فري  واآلب ء؟ يعني األقر  أنهم الذ)ن في المسج  )نتظرون الص  ، لكرن أيضرً  احتمر   آخرر أنهرن النسر ء
 -عليــه الصــالة والســالم-"رقــد النســاء والصــبيان فخــرج فرقرر ن  الب)ررو  )نتظرررن الرجرر   طرر   علرر)هن االنتظرر ر

))لوال أن أشق على أمتي أو على الناس   -عليه الص   والس م-يقو   ورأسه يقطر من وضوء أو من غسل"
ي أو عل  الن س هذه شك مرن الرراوي، يعنري هر  " لوال أن أشق عل  أمتألمرتهم بهذه الصالة في هذه الساعة((

  "لوال أن أشق عل  أمتي، أو لوال أن أشرق علر  النر س"؟ ولروال حررف امتنر ع، -عليه الص   والس م-ق   النبي 



أمرر إيرش؟ إ)جر   أو اسرتحب  ؟    لروال أن أشرق علر  أمتري أو علر  النر س ألمررتهم((امتنع األمر لوجو  المشقة 
مررر االسررتحب   فهرو موجررو ، يعنرري يسررتح  ترر خ)ر الصرر   إلر  هررذا الوقرر ، إلرر  هررذه السرر عة، أمرر إ)جرر  ، أمرر  أ

األمر أمر االستحب   موجو ،    لوال أن أشق عل  أمتي ألمرتهم ب لسواك((  -عليه الص   والس م-نظ)ر قوله 
ألن أمررر االسرررتحب   لكررن الممتنررع أمررر اإل)جرر  ، وهررذه مررن أقرروى األ لررة علرر  أن األمررر األصرر  فيرره الوجررو ؛ 

موجو ، بقي المنفي هن  في األمر المطلق في الرنص هرو أمرر اإل)جر  ، ف هر  العلرم يسرت لون بمثر  هرذا علر  أن 
ـرِِه{  -جر  وعر -األمر أصله للوجو ، فإن انض ف هذا إلر  مثر  قولره  ـَذِر الَّـِذيَن ُيَخـاِلُفوَن َعـن  َأم  َيح  ( 61 ] }َفل 

 )ر أه  العلم ب ن األمر األص  فيه الوجو . هي مذه  جم ه [سور  النررور
يعنررري بعررر  أن  خررر  الظررر م الررر امس، والعتمرررة    هرررذه السررر عة((بهرررذه الصررر   يعنررري صررر   العشررر ء  ))ألمـــرتهم((

ــي الشرر )  ، يقررو    ــه الصــالة والســالم-"أعــتم النب   ال تغلبررن م تسررمية العشرر ء ب لعتمررة جرر ء النهرري عنهرر   "-علي
فسرم)  عتمرة  ل)ر     لرو يعلمرون فري مر  العتمرة((وج ء أيضرً  فري الرنص الصرحيح  كم((األعرا  عل  اسم ص ت

 عل  أن النهي للكراهة، وأن إط ق هذا لبي ن الجواز.
فإذا لم يشق ت خ)ر ص   العش ء عل  الم موم)ن فت خ)ره  أفض ، وهذا إذا وج  مجموعة من الن س في رحلرة أو 

 إل  ثل  الل) ، أو بع  ذلك فهو أفض  من تعجل)ه ، نعم.نزهة، وال يشق عل)هم ت خ)ر الص   
 عفا هللا عنك.
))إذا أقيمـت الصـالة وحضـر العشـاء قـال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 

  .فأبدوا بالعشاء((
  نحوه. -رضي هللا عنهما-وعن ابن عمر 

))ال صـالة بحضـرة طعـام، وال وهـو يدافعـه يقـول:  -وسـلم صـلى هللا عليـه-سـمعت رسـول هللا  :قالت :ولمسلم
 .األخبثان((

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
" الصر    ا ( ))إذا أقيمـت الصـالة((قـال:  -صلى هللا عليه وسـلم-عن النبي  -رضي هللا عنها-"عن عائشة 

مرر  صرر   الصرربح وحضررر العشرر ء هررذه للجررنس أو للعهرر ؟ إذا قلنرر   للجررنس يعنرري جميررع الصررلوا ، يعنرري إذا أقي
مم ن؟ إذا أقيم  صر   الظهرر وحضرر العشر ء يم رن؟ إذا أقيمر  صر   العصرر وحضرر العشر ء، ال تر خ  هرذه 
الصلوا  الث   في الح ) ، لكن إذا أقيم  ص   المغر  وهي المرا  ؛ ألنه ج ء م  )ب)ن في بعض الرواير    

را  بر لنص مرن يحتر ج إلر  الطعر م، أمر  مرن ال يحتر ج إليره فر  )رؤخر وهرذه الروايرة تبر)ن أن المر   وأح  م ص ئم((
  وأحر  م الص   من أج  العش ء، أقيم  الص   ص   الجم عة، وحضر العش ء لمن يحت ج إليره بر ل)  روايرة  

لرو وليس في هذا مبرر لترك الجم عرة لمجرر  االشرتغ   ب ألكر ، الرذي ال يحتر ج إليره والعلرة فري ذلرك أنره  ص ئم((
ق م الص   وهو محت ج إل  الطع م أثر هذا عل  الخشوع، وعل  هذا ف)ب أ ب لعش ء ويقضي نهمته، ثم )رجع إلر  
ص ته بع  أن فرغ ب له، وأقب  عل  ص ته، فإذا أقب  عل  ص ته حضر قلبه، أمر  إذا تشروش ذهنره، وفرزع إلر  

 لخشرروع، والخشرروع الجمهررور علرر  أنرره سررنة، الصرر  ، وترررك مرر  هررو برر مس الح جررة إليرره، ال شررك أن هررذا مخرر  ب
بمعن  أنه لو صل  الص   بشروطه  وأر  نه  وواجب ته  ولم )خشع في شيء منه  ال )ؤمر بإع  تهر ، ومرنهم مرن 



، وممرن أوجبرره -رحمره هللا-أوجبره، ومرنهم مرن اشرترطه؛ ألنره لر  الصر  ، يعنري ممرن أوجر  الخشروع ابرن رجر  
ي ء، وأط   في تقريره، وال شك أن الخشوع ل  الص  ، وليس للمررء مرن صر ته إال في اإلح -رحمه هللا-الغزالي 

م  عق ، فإذا عقله   له   ت  له األجر   م  وموفور، عق  نصفه ، عق  ربعه ، عق  عشره ، قر  ال يعقر  منهر  
له بمرر  ال ف ئرر   شرر)ئً ، فررإذا  خرر  اإلنسرر ن فرري صرر ته أقبرر  الشرريط ن يحررو   ونرره و ون صرر ته، و ون قلبرره، وأشررغ

منه، ويحص  عج ئ  في الصر   إذا  برر اإلنسر ن فري صر ته جر ءه الشريط ن، وقر   لره  أذ رر  رذا وأذ رر  رذا، 
ويذ ر عن اإلم م أبي حنيفة أنه ج ءه مرن يقرو  لره  ب نره  فرن مبلغرً  مرن المر   فنسريه، فقر    صر  ر عتر)ن، فلمر  

الكرر م، هررو )نسرر  إليرره، لكررن مرر  )توقررع مررن اإلمرر م أن يقررو    بررر ذ ررر، وال )توقررع مررن اإلمرر م أن يقررو  مثرر  هررذا
بر عت)ن وقص ك منه  أن تحص  عل  م  ضيع ، ه  هذا صل  من أج   -ج  وع -لشخص  تقر  إل  هللا 

األجررر المترترر  علرر  الررر عت)ن، أو مررن أجرر  الرر ني ؟ صررل  مررن أجرر  الرر ني ، فرر  )توقررع مررن اإلمرر م أن يرر مره بمثرر  
ن الصرر   إمرر  أن ي ررون مررن أجرر  ح جترره إلرر  الطعرر م  مرر  هنرر ، فررإذا قرر م الطعرر م وسررمع اإلق مررة هرذا، االنشررغ   عرر

يقروم إلرر  الصر   ويترررك الطعر م وهرو فرري أمرس الح جررة إليره هررذا بعرض النر س مررن حبره للخ)ررر وعر م تفريطره فيرره 
  الرخصرة الشررعية قر م فرصة، عنر ن  موجو ، ويق بله طرف آخر ليس بح جة إل  الطع م، فإذا قرب  اإلق مة ق  

الطع م، لكن المس لة مس لة وس ، ال )ن وس  ب)ن الغ لي والج ه ، األو  ال شك أنه عل  حرصره مر جور، لكنره 
صررحيحة، ولررو انشررغ  ب لرره ب لطعرر م، مجزئررة مسررقطة للطلرر  عنرر  الجمهررور،  فررو  اإلقبرر   علرر  صرر ته، وصرر ته

، ولو ق م الطع م؛ ألنه ليس بح جة إليه، واألمور بمق صر ه ، هرو والظ هرية )بطلونه ، والث ني ي ثم بترك الجم عة
فرري الروايررة -   إذا أقيمرر  الصرر  قصرر  بتقرر يم الطعرر م ترررك الجم عررة فهررو آثررم، والوسرر  مرر  جرر ء فرري التوجيرره هنرر  

يعنرري محترر ج إلرر  الطعرر م وحضررر العشرر ء ف برر وا ب لعشرر ء، لتقبرر  علرر  صرر تك بقلبررك  ((وأحرر  م صرر ئم -األخرررى 
يعني قري  منه في لفظه؛ ألن العلم ء أحي نً  يقولون  مثله، وأحي نً  يقولون  نحروه،  "وعن ابن عمر نحوه"لبك وق 

 نحوه يعني ب لمعن  وأم  مثله فب للفظ. 
))ال صـالة يقـول:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-قالـت: سـمعت رسـول هللا  -رضي هللا عنها-"ولمسلم عن عائشة 

ه  هو نفي للص   الحسرية أو الصر   الشررعية؟    ال ص  ((مشوشة، والنفي هن   " ألنه  ص  بحضرة طعام((
وح)نئرذ  هر  نحترر ج إلر  تقرر )ر الصرحة أو تقرر )ر الكمر  ؟ هرر  نقرو   ال صرر   صرحيحة؟ أواًل  الصرر   الحسرية قرر  

المسرريء  توجرر ، يقرروم ويصررلي صرر   بقي مهرر  ور وعهرر  وسررجو ه ، فلرريس المنفرري الصرر   الحسررية  مرر  فرري حرر ) 
لرو قر   ق ئر   إنره صرل  ر رع وسرج ، لكرن المنفري هرو الصر   الشررعية؛ ألن الشررع إنمر     ص  فإنك لم تصر ((

والنفي هنر  )ررا  بره النهري، يعنري ال تصرلوا بحضرر  الطعر م،    ال ص   بحضر  طع م(()نفي الحق ئق المتعلقة به 
   ال صر   بحضرر  طعر م((وح)نئرذ  ي رون أبلرغ، وهنر  يقرو     ث)رًا م  ي تي األمر والنهي بلفظ الخبر، بلفظ النفري،

نحترر ج إلرر  أن نقررو  إذا صررححن  الصرر    مرر  هررو مقتضرر  قررو  الجمهررور نقررو   ال صرر     ملررة بحضررر  طعرر م؛ 
ألنهر  مشوشررة، فلرن )خرررج هرذا المصررلي بر ألجر الك مرر  ألنره )نشررغ  عنره، ط)رر  هرذه الصرر   التري وجرر  صررورته  

  الصرلوا  الخمرس، ورمضر ن طلر  عنر  الجمهرور هر  هري الصر   الم فرر  للصرغ ئر أو ال؟ وأجزأ  وأسرقط  ال
هرر     مرر  اجتنرر  الكبرر ئر(( م فرررا  لمرر  ب)ررنهن مرر  لررم تغررش  ب)ررر (( -هررذه- إلرر  رمضرر ن، والجمعررة إلرر  الجمعررة

الترري لررم يعقرر  المرررا  بهررذه الصرر   هرري الترري تكفررر الترري لررم يعقرر  صرر حبه  إال العشررر مررثً ؟ نعررم؟ هررذه الصرر   



ص حبه  إال عشره ؟ ليس له من أجره  إال العشرر، صرحيحة ومسرقطة للطلر ، ال ير مر ب إلعر   ، لكرن هر  تكفرر 
الصغ ئر ب)نه  وب)ن الص   األخررى؟ شر)خ اإلسر م يقرو   هرذه الصر   إن  فرر  نفسره  فبر رة، ي فري، فنحررص 

عليرره -، وعلرر  ضرروء مرر  ثبرر  عررن نبيرره -جرر  وعرر -هللا إذا أر نرر  أن تكفررر ذنوبنرر  أن نرر تي ب لعبرر  ا  علرر  مرررا  
، أمرر  أن نحضررر إلرر  المسررج  وقلوبنرر  خررر رج المسررج ، )رر خ  شررخص إلرر  المسررج  مب ررر إلررر  -الصرر   والسرر م

الصرر  ، وي ررون عررن يمرر)ن المررؤذن بعرر  اآلذان مب شررر ، لمرر  صررف فرري الصرر   جرر ءه الشرريط ن، أخررذ )ت مرر  فرري 
ريح، وتك)يفه من س ، لكن المسج  لم ذا ال ي ون ج مع؟ هذه واقعة  ب)ر ومن س  المسج ، وهللا المسج   ب)ر وم

وتك)يفه ج)ر ، ت مر  إذا مر  فري منبرر، ثرم بعر  ذلرك ت مر  فوجر  غرفرة عرن يمر)ن المحررا ، قر    هرذه تصرلح منبرر، 
  هذه األمور وسلم اإلم م وهو )نق  العفش الذي في الغرفة، هذا م  عق  من ص ته شيء، نعم  ونه )نشغ  بمث

يفو  عليه األجر المرت  علر  الصر  ، لكرن ال )رؤمر بإع  تهر ، إذا جر ء ب ر  نهر  وشرروطه  وواجب تهر ، والفقهر ء 
-لهم نظر، وعلم ء السلوك وأطب ء القلو  لهم نظر أخر، هذا الذي أشغ  نفسه بهذا، نفترض أن هذا أمرر خ)رر 

 ونه ج مع عن  المسئول)ن بيط لر  وريرض هرذا، لكرن     إجراءاألنه بع  )بي ص   ث نية )بي ي م -إن ش ء هللا
لو   ن انشغ له بمحرم، أو   ن انشغ له بعب    أخرى  عن  إذا   ن انشغ له بمب ح )خرج م  له أجر، لكنه صر ته 

 رر ن )جرريش الج)رروش وهررو فرري الصرر  ، يعنرري شرررك  -رضرري هللا عنرره-صرحيحة ومجزئررة ومسررقطة الطلرر ، عمررر 
، إذا شرك عب    بمحرم انشغ  عن عب  ته ب لتخطي  ألمر محرم، وغ ية م  هن لك أنه حر )  نفرس، عب    بعب   

م  تكلم وال عم ، ح )  النفس معفو عنه، يعني إذا   ن العمر  منر قض تم مرً  للهر ف الشررعي مرن هرذه العبر   ، 
ك فرري العبرر  ا ، إمرر  أن تشرررك يقررو   أنرر  مرر  تكلمرر  وال عملرر  شرر)ئً ، هررذا حرر )  نفررس معفررو عنرره، مسرر لة التشررري

، شرررك الصر   بتج)رريش الج)رروش، مررن أجرر  الجهرر   فرري سررب)  هللا -رضرري هللا عنرره-العبر    بعبرر     صررنيع عمررر 
هررذه عبرر   ، ونظ)ررر هررذا مررن يصررلي وهررذه واقعررة فرري الرر ور الثرر ني فرري المسررج  الحرررام، وي ررون يطرر  علرر  السرر حة 

 م ر  العرر لم)ن ب ر  هررذا الشرخص، لمرر  سررلم ق)ر  لرره  وهللا مرر  أ ري وعلر  المطرر ف، واإلمر م يقرررأ قررراء  مرؤثر  ب رر
وش قرررأ اإلمرر م؟ ط)رر  مرر  الررذي أب رر ك؟ قرر    نظررر  إلرر  النرر س يمرروج بعضررهم فرري بعررض فتررذ ر  الموقررف، هررذا 
)نقص من أجره شيء أو م  )نقص؟ هذا أنشغ  عن الص  ، وليس له من ص ته إال م  عق ، لكنره مر جور مرن 

كررن مررن يشرررك عبرر    بمبرر ح، )نصررح ب لحميررة مررثً ، يقررو  لرره  أطبرر ء عليررك ب لحميررة مررثً  فيقررو   جهررة أخرررى، ل
نصرروم، برر   مرر  نمتنررع عررن الطعرر م برر ون أجررر نصرروم، هرر  أجررر هررذا مثرر  األجررر الررذي ال يصرروم ال )بعثرره علرر  

واق طرررواًل ؟ أو شرررخص )نصرررح ب لمشررري يقرررو   مررر  أجرررو  األسررر-جررر  وعررر -الصررري م إال ابتغررر ء األجرررر مرررن هللا 
ال ال؟ إيرش علر  شر نه؟ المسرع  أحسرن مرن  وعرضً ؟  ث)رًا م  يس   من رج   ونس ء عن السعي هر  فيره أجرر وا 
ال مرر  فيرره؟ مثرر  هررذا مرر  فيرره أجررر،  المطرر ف للمشرري، اللرري )برري ري ضررة المسررع  أحسررن لرره، يقولررون  فيرره أجررر وا 

ال برر  أن تسررتعم  المشرري، تمشرري  رر  )رروم ف لهرر ف واضررح المسرر لة تخف)ررف ومح فظررة علرر  الصررحة، إذا ق)رر  لرره  
خمسررة  )لررو، يقررو   الحمرر  هلل نحررج ونطرروف، ونحصرر  علرر  أجررر فرري الطررواف، لرره أجررره فرري الطررواف، لكررن لرريس 

، فمسررر لة التشرررريك -جررر  وعررر -ثوابررره مثررر  ثررروا  مرررن يطررروف ال )نهرررزه إلررر  الطرررواف إال طلررر  األجرررر مرررن هللا 
  وال هررو ألنرره )تشرروش ذهنرره    ال صرر   بحضررر  طعرر م((  مضرربوطة وتحترر ج إلرر  شرريء مررن البسرر ، هنرر  يقررو 

هررذا حرر قن، األخبثرر ن البررو  أو الغرر ئ ، فررإذا  خرر  فرري صرر ته وهررو علرر  هررذه الحرر  ، وبعررض  ) افعرره األخبثرر ن((



النررر س مرررن زيررر    الحررررص يحررررص علررر  أن )ررر رك تكب)رررر  اإلحررررام، أو )ررر رك الر عرررة األولررر  أو )ررر رك الجم عرررة، 
مر الر ور ، نقرو   ال ير  أخري مرر الر ور  قبر  وأقبر  علر  صر تك، أخلري الصر   تفرو ، خلهر  ويقو   إذا طلع  أ

تفرررو ، أنررر  مررر مور بصررر   الجم عرررة، الرررذي أمررررك بصررر   الجم عرررة، هرررو الرررذي نهررر ك عرررن الصررر   حررر   م افعرررة 
ربعرة وعشررين األخبث)ن، فنقو   أب ًا إذا  ر ن هنر ك مر  يشروش عليرك، لكرن اإلشر    فري بعرض النر س أن الرذهن أ

سرر عة مشرروش، يعنرري أمررور متراكمررة مررن أمررور الرر ني  رانرر  علرر  قلبرره فهررو مشرروش ب سررتمرار، مثرر  هررذا يقرر   لرره  
  إذا نعرس أحر  م انتظر حت  يفرغ ب لك؟ نقو   هللا المستع ن ص  عل  حس  ح لك، مث  م  جر ء فري الحر )  

ف )ن م، نقو  له  طبرق المصرحف؟ يقرو   بعض الن س خلقة )جلس )ن م، يمسك المصح في ص ته فل)نصرف((
ال إلر  هللا المشرتك ، ف لقلر  إذا لرم يحضرر فري الصر  ،   ائمً  ه ذا، نقو  لره  ج هر ، واحررص علر  فرراغ قلبرك وا 
فري السرجو ، فرري قرراء  القررآن، فرري تر بره هرذا القلرر  يحتر ج إلرر  إعر    نظرر، يحترر ج إلر  عر ج، هررذا قلر  ق سرري، 

ذا صل  عل  هذه الح   بحضر  الطع م، أو وهو ) افعه األخبث ن يعوقه م افعرة ونعوذ ب هلل من قل  ال  )خشع، وا 
األخبثرر)ن عررن تحصرر)  واجرر  مررن واجبرر   الصرر  ، أو ر ررن مررن أر  نهرر ، قرر    وهللا مرر  أقرر ر أسررج ، الخبرر  قرر  

لواجبر   مرع هرذه يطلع شيء غصبً  عني، نقو  له  ال ص تك ب طلرة، لكرن إذا  ر ن يسرتطيع اإلتير ن ب ألر ر ن وا
المشغلة، نقو   ص تك عن  الجمهور صحيحة، وهي ب طلة عن  الظ هرية؛ ألن    نهري عنر  الظ هريرة يقتضري 
الرربط ن،  رر  نهرري ولررو  رر ن خرر رج عررن العبرر   ، مررن صررل  وعليرره عم مررة حريررر أو ب)رر ه خرر تم مررن ذهرر  صرر ته 

كثررر علرر  أنرره إذا لررم يعرر  النهرري إلرر  ذا  المنهرري بمرر  حرمرره عليرره، واأل -جرر  وعرر -ب طلررة؛ ألنرره )تقررر  إلرر  هللا 
عنرره، أو إلرر  شرررطه فإنهرر  تصررح مررع التحررريم، وعنرر ن  اآلن تعرر رض برر)ن صرر   الجم عررة وبرر)ن الصرر   فرري أو  
الوق  مع الخشوع، فإذا تع رض  الفض ئ  فم  الذي يق م؟ م  الذي يق م إذا تع رض  الفض ئ ؟ هن  ق م الخشوع 

ن   نرر  الجم عررة واجبررة  علرر  أو  الوقرر ، وقرر م الخشرروع علرر  صرر   الجم عررة؛ ألن الخشرروع هررو لرر  الصرر  ، وا 
عل  القو  الصحيح عن  أه  العلم، لكن ال ي ون هذا  ) ن وع   ،  م  أن األك  من الثوم والبص  ال يص  إل  

فيعرذر فري تررك   ((  فر  يقرربن مسرج نح  التحريم، م روه، ومع ذلك إذا   ن أكله ح جة يعذر في ترك الجم عرة 
بواج  وهو الجم عة، ع رضن  واج  بمستح ،  -وهو الخشوع-الجم عة، ق  يقو  ق ئ   اآلن ع رضن  مستح  

وهررذا يقرروي القرررو  بوجررو  الخشررروع؛ ألن الواجرر  ال يم ررن أن يعررر رض بمسررتح ، تعررر رض المسررتحب  ، الصرررف 
ض  مم  ت خر، فإذا  خل  المسج  الحرام مع األو  أفض  من الصف الث ني،  لم  قر  من اإلم م ال شك أنه أف

اإلق مة لو تقر م  اآلن تر رك تكب)رر  اإلحررام وتر رك الصر     ملرة فري الصرفوف المتر خر ، عنر  األبروا ، لكرن لرو 
تق م  إل  الصفوف األول  قر  اإلم م ف تك ر عة ر عت)ن، نقو   تحص  أجر الصرفوف األولر  وال تصرف فري 

ا أنض ف إل  ذلك تعرض ص تك للتشويش من الذ)ن يمرون ب)ن ) يك إذا سلم اإلم م، الصفوف األخ)ر ، لكن إذ
وق  ف تك ر عت)ن وأن  في م  ن تتعرض فيه للتشويش، إضر فة إلر  أنره قر  تفوترك صر   الجنر ز ، فمر  الرذي يقر م 

  تبرري ترر رك مرع تعرر رض هرذه الفضرر ئ ؟ إذا اجتمررع أكثرر مررن فضر)لة، أنرر  اآلن إذا صررف)  فري الصررفوف المتر خر 
تكب)ر  اإلحرام، وتبي تسلم مع اإلم م وال تعرض ص تك للتشويش، بت رك الجن ز  أو الجن ئز، إذا تق م  وصل)  
قرر  اإلمر م ال شرك أنرك أ ر ر  أجررر الصرفوف األولر ، لكرن ف ترك تكب)ررر  اإلحررام، ف ترك بعرض الر عر  ، تشرروش 

  تفوتك ص   الجن ز ، فمع هذه المف ض  ، يعني إذا   ن الر ع   التي تقض)ه  بمرور الغ  ي والرائح، أيضً  ق



هن ك فض ئ  ث   أو أربع في مق ب  واح   ترجح الث ل ، ق  تكون الصفوف األولر  مر  هري مريحرة، مر  تحضرر 
قلبك ف)ه ، الصفوف األولر  ف)هر  شرنص مرثً ، أو الم ر ن الرذي تحترك مر  هرو مرريح أحي نرً  يصر)ر غ)رر متسر وي، 

ة ومررن جهررة فتنشررغ  برره وأنرر  تصررلي، فنقررو   صرر  فرري الصررفوف المترر خر  إذا  رر ن هررذا أضررمن م ئرر  مررن جهرر
لص تك، وأخشع لقلبك، وأه  العلم يقررون أن الثوا  المرت  علر  العبر    نفسره  أولر  مرن الثروا  المرتر  علر  

  لرري وأخشررع لرري مررن م  نهرر  أو زم نهرر  مرر  لررم ي ررن شرررطً ، ال )ج)نرر  مررن يقررو   وهللا أنرر  صرر تي فرري ب)ترري أضررب
ص تي المسج ، ال م  يم رن )رر  هرذا، علر   ر  حر   مسر لة الخشروع ومر  )تعر رض معره مرن األمرور يحتر ج إلر  

 ، في في هذا. مزي  بس ، واإلخوان  ث)ر منهم يطل  ع م اإلف ضة واالستطرا ا
 عفا هللا عنك.

وأرضــاهم عنــدي عمــر أن  ،ون قــال: شــهد عنــدي رجــال مرضــي -رضــي هللا عنهمــا-وعــن عبــد هللا بــن عبــاس 
نهــى عــن الصــالة بعــد الصــبح حتــى تشــرق الشــمس، وبعــد العصــر حتــى  -صــلى هللا عليــه وســلم-رســول هللا 

 تغرب.
))ال صالة بعد الصـبح قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي سعيد الخدري 

  .لشمس((حتى ترتفع الشمس، وال صالة بعد العصر حتى تغيب ا
خطاب وعبد هللا بن عمـرو بـن وعبد هللا بن عمر بن البن أبي طالب وعبد هللا بن مسعود وفي الباب عن علي 

وكعـب بـن مـرة وأبـي  كـوع وزيـد بـن ثابـت ومعـاذ بـن عفـراءوأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بـن األ  العاص
 أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي.

 مع ذ بن؟ 
 ء. ومعاذ بن عفرا

النسخة المحققة يقو   مع ذ بن عفرراء، والنسرخة الق يمرة يقرو   معر ذ برن جبر ، وأظنهر  أيضرً  فري شررح ابرن  ق)رق 
 الع)  مع ذ بن جب ، الترجمة لمع ذ بن جب ، نعم؟

 الطالب:.......
  )ف؟

 الطالب:.......
 ة األول ؟ أي طبعة؟ أرفعه أشوفه من بع) ، هذه الطبعة الج )  ، الث نية، من معه الطبع

 ال، ال، إيش في واح  معه، أن  إيش اللي معك؟ الكت   اللي معك؟ ه ه؟ الصنع ني؟ 
 الطالب:.......

 إيه تيسر األع م م  فيه شيء، عل     ح   )راجع هذا، نعم.
 عفا هللا عنك.

النبـي  ولم يسـمع مـن -رضي هللا عنه-نابحي ص، وال-رضوان هللا عليهم-وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة 
 .-صلى هللا عليه وسلم-

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 



وهم من الصح بة، )رروون عرن  قال: شهد عندي رجال مرضيون" -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عباس "
عليره الصر   -، شره  يعنري روى، الشره    هنر  بمعنر  الروايرة، شره وا علر  النبري -عليه الص   والسر م-النبي 
"رجال وهو يقو   ذا، ف لشه    هن  بمعن  الرواية  -صل  هللا عليه وسلم-أنه ق    ذا، أو شه وا النبي  -موالس 

وال تجوز الشه    وال الرواية إال عن ع   مرضي، رج   مرض)ون من الصح بة، والشرراح يقولرون  لرم  مرضيون"
لعم   وق    أرا  ابن عب س هؤالء الذ)ن ، ووهم بعض من تكلم عل  ا-رضي هللا عنه-يسم أح  منهم غ)ر عمر 

ذ ررهم المصررنف بعرر  ذلرك فرري قولرره  وفري البرر   عررن فر ن وفرر ن وفرر ن وفر ن إلرر  آخررره، هرؤالء هررم المرضرر)ون 
الذ)ن شه وا عن  عبر  هللا برن عبر س، لكرن لرم يقرم برذلك  ل)ر ، ال بر  مرن التنصريص، أبهمهرم ابرن عبر س، واكتفر  

، وال سب)  إل  تع))ن هؤالء الذ)ن أبهمروا إال أن )رر  طريرق أخررى عرن ابرن -عنهرضي هللا -ب رض هم وهو عمر 
عب س تع)نهم ولم )ر ، أم   ونن   نستروح ونم)  إل  أنهم هم الذ)ن ذ رهم المصنف ف  ي في إال برواية، وتع))ن 

رضري هللا -ر المبهم ال يم ن إال من طريرق الرواير   األخررى، شره  عنر ي رجر   مرضر)ون وأرضر هم عنر ي عمر
، ف ل اللة عل  أنه ليس ف)هم أبو ب ر؛ ألنه ليس عمر ب رض  منه عن  ابن عب س، لريس فر)هم أبرو -عنه وأرض ه

وابرن عبر س مرن أهر  الب)ر  ويشره  لعمرر )ر   علر  أن الصرح بة  لهرم بمر  فر)هم مرن  "أرضاهم عنـدي عمـر"ب رر 
، ومرر  )نسرر  -رضرري هللا عنرره وأرضرر ه-وال علرري  )نتسرر  إلرر  ب)رر  النبررو  ال يقرر مون علرر  أبرري ب ررر وعمررر أحرر ًا،

إل)هم، )نس  إل  بعض أه  الب)  من الق ح في الصح بة هذا  له موضروع، و رذ  وزور وبهتر ن )لصرق بهرؤالء 
نهـى عـن الصـالة بعـد الصـبح حتـى تشـرق  -صـلى هللا عليـه وسـلم-"وأرضاهم عندي عمر أن النبـي األخير ر 

  ."الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس
))ال صـالة بعـد الصـبح حتـى قـال:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-عن رسـول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي سعيد 

  .ترتفع الشمس، وال صالة بعد العصر حتى تغيب الشمس((
ال ص   بع  الصبح، ونه  عن الص   بع  الصبح، ج ء م  )   عل  أن المرا  ب لصبح طلروع الصربح، وأنره ال 

الفجررر إال ر عترري الفجررر، ف)برر أ وقرر  النهري مررن طلرروع الصرربح، ومررنهم مررن يقررو   ال صرر   بعرر   صر   بعرر  طلرروع
  وال صرر   بعرر  الصرربح، يعنرري بعرر  صرر   الصرربح في ررون مرر  قبرر  صرر   الصرر   وقرر  للتنفرر ، وي ررون هررذا مثرر   

 وقرر   النهرري ألن مرر  قبرر  صرر   العصررر وقرر  للنفرر  المطلررق، والمرررا  الصرر   حترر  تغ)رر  الشررمس، ف العصررر((
المنصوص عل)ه  في هذ)ن الح )ث)ن  م؟ ال ص   حتر  تشررق الشرمس، وبعر  العصرر حتر  تغرر ، اثنر ن، وفري 

هرذا الحر )  الثر ني فيره   ال ص   بع  الصبح حت  ترتفع الشمس، وال ص   بعر  العصرر حتر  تغ)ر (( الث ني  
بح حت  تطلع الشمس، ومرن طلروع الشرمس حتر  ث ثة أوق  ، واألو  فيه وقت ن، األوق   خمسة  من طلوع الص

ترتفررع، وحرر)ن يقرروم قرر ئم الظه)ررر  حترر  تررزو  الشررمس، ومررن صرر   العصررر حترر  تتضرر)ف الشررمس للغرررو ، ومررن 
تضيفه  حت  تغر ، خمسة، ق  يقرو  ق ئر   لمر ذا ال تتر اخ  هرذه الخمسرة فتكرون ث ثرة؟ مرن طلروع الصربح حتر  

حتر  تطلرع، ومرن طلوعهر  حتر  ترتفرع، ووقر  الرزوا  حتر  تم)ر ، والث لر   ترتفع هذا واح ، مر  نحتر ج أن نقرو   
من ص   العصر إلر  غررو  الشرمس ف ترون ث ثرة، تتر اخ  هرذه األوقر  ، هرذان الوقتر ن الموسرع ن الرذ)ن جر ءا 
في ح )ثي ابن عب س وأبي سع) ، والث ثة المضيقة التي جر ء  فري حر )  عقبرة برن عر مر "ثر   سر ع    ر ن 

)نه ن  أن نصلي ف)هن، وأن نقبر فر)هن موت نر  حر)ن تطلرع الشرمس ب زغرة حتر   -صل  هللا عليه وسلم-هللا رسو  



ترتفرررع، وحررر)ن يقررروم قررر ئم الظه)رررر  حتررر  ترررزو  الشرررمس، وحررر)ن تتضررر)ف الشرررمس للغررررو  حتررر  تغرررر " ف ألوقررر   
ال غ)رر خمسة، ث ثة مضيقة ووقت ن موسع ن، والر مج بر)ن هرذه األوقر   الخمسرة واختصر ره  إ لر  ث ثرة مم رن وا 

مم ررن؟ يعنرري ح)نمرر  )تفررق العلمرر ء ويطبقررون علرر  أن أوقرر   النهرري خمسررة، يعنرري مرر  يم ررنهم أن )ختصررروه  إلرر  
 ث ثة؟ ترى   مهم  ق)ق م  هم )تكلمون جزاف، ال، نعم؟ 

 طالب: غير ممكن. 
)نه ن   -صل  هللا عليه وسلم-    ن غ)ر مم ن لم ذا؟ ألن الث ثة المغلظة المنهي عنه  أمران، نعم ث ثة س ع 

أن نصرلي فرر)هن، وأن نقبرر فرر)هن موت نرر ، أمر  الوقترر ن الموسررع ن فمنهري عررن الصر   فقرر ، نهرر  عرن الصرر   بعرر  
الصرربح؛ ألن الصرر   المرررا  بهرر  جررنس الصرر  ، ف)رر خ  فرري ذلررك الفرررائض والنوافرر  المطلقررة وذوا  األسررب  ، إذا 

  مرررن أ رك ر عرررة مرررن صرر   الصررربح قبررر  أن تطلرررع ن هرررذا الفررررائض، برر ل)  قلنرر   جرررنس الصررر  ، لكرررن )خرررج مررر
  ومررن أ رك ر عررة مررن صرر   وتكررون صرر   الصرربح اآلن فرري وقرر  النهرري المغلررظ  الشررمس فقرر  أ رك الصرربح((

وهرررذا فررري الصرررحيح، أيضرررً  فررري الوقررر  المغلرررظ، إذًا نخررررج  العصرررر قبررر  أن تغرررر  الشرررمس فقررر  أ رك العصرررر((
ن قر   الحنفيررة  إنرره إذا ضر ق الوقرر  علرر  صر   الصرربح، وخشرري أن ترؤ ى فرري الوقرر   الفررائض المررؤ ا  اتف قررً ، وا 

لم  نر م عرن صر   الصربح انتقر  مرن الروا ي وأخرر  -عليه الص   والس م-المض)ق تؤخر، ويست لون ب ن النبي 
ال ليس بصحيح؟ ليس  بصحيح، لمر ذا؟ ألنره الص  ، يقولون  أخره  حت  )خرج وق  النهي، هذا   م صحيح وا 

ذا   ن األمر  ذلك فوق  النهي انتهر ، األمرر الثر ني  أن العلرة فري تر خ)ر الصر    لم )وقظهم إال حر الشمس، وا 
أنهررم انتقلرروا عررن الروا ي؛ ألنرره م رر ن حضررر فيرره الشرريط ن،  -عليرره الصر   والسرر م-منصوصرة، فقرر  أخبررر النبرري 

مقضررية شررخص نسري صرر   الظهررر فهرر  يقضر)ه  بعرر  العصررر؟ نقررو   فمسر لة الفرررائض المررؤ ا  ال إشر    ف)هرر ، ال
نعم يقضي الفوائ  فورًا في أي وق    ن، )ج  قض ء الفوائ  فورًا عن  أه  العلم، فر لفرائض ال تر خ ، النوافر ، 

ال النواف  منه  م  هو مطلق، ومنه  م  هرو مق)ر  بسرب ، األئمرة الث ثرة أبرو حنيفرة وم لرك وأحمر  علر  أن النوافر  
تصل  في هذه األوق   ولو   ن  ذا  سرب ، الشر فعية )ررون أن ذوا  األسرب   مخصصرة مرن عمروم األوقر  ، 
األئمة الث ثة وأتب عهم يقولون  عن ن  عموم وخصروص، والخر ص مقر م علر  العر م، النفر  المطلرق )تفقرون عليره، 

  لرري ر عترر)ن، نقررو   ال تج)رر  شررخص جرر لس بعرر  صرر   العصررر يقرررأ القرررآن، وقرر    أتمغرر  وأتنشرر  شرروي أج)رر
ر عترر)ن، المسرر لة فيمرر  إذا  خرر  المسررج  ذا  سررب ، هرر  يصررلي أو ال يصررلي؟ الث ثررة الررذ)ن هررم جمهررور األمررة 
ب تب عهم يقولون  أح  )  النهي وأح  )  ذوا  األسب  ، ب)نه  عمروم وخصروص، أح  )ر  ذوا  األسرب   ع مرة 

ال لرريس  فرري جميررع األوقرر  ، وأح  )رر  النهرري خ صررة بهررذه األوقرر  ، والخرر ص مقرر م علرر  العرر م،  رر م صررحيح وا 
فري أي وقر  مرن األوقر  ، لكرن إذا  خر  فري األوقر   المنصروص عل)هر ،  مسرج ((ال  إذا  خ  أح  م بصحيح؟ 

ال، الخرر ص مقرر م علرر  العرر م، الشرر فعية يقلبررون المسرر لة، يقولررون  ال، أح  )رر  النهرري ع مررة فرري جميررع الصررلوا ، 
ألسررب   خ صررة بهررذه الصررلوا ، هرر  نقرو   إن مررذه  الجمهررور أرجررح وحجررتهم أقرروى؟ أو نقررو   وأح  )ر  ذوا  ا

مررذه  الشرر فعية؟ هررم  لهررم  عررواهم واحرر  ، وال اللررة مررن ح)رر  العمرروم والخصرروص متك فئررة، يعنرري هرر  برر)ن هررذه 
ن النصروص عمرروم وخصرروص مطلررق مررن أجر  أن نقررو   الخرر ص مقرر م علرر  العر م؟ خلنرر  فرري أصرر  المسرر لة، اآل

الجمهرور يقولررون  الخر ص مقرر م علرر  العر م، وأح  )رر  ذوا  األسررب   ع مرة فرري جميررع األوقر  ، وأح  )رر  النهرري 



خ صرة فرري هرذه األوقرر  ، الخرر ص مقر م علرر  العرر م، والشر فعية يقولررون بر لع س، أح  )رر  النهرري ع مرة فرري جميررع 
أح  )ثن  التري نسرت   بهر  ونمثر  بتحيرة الصلوا ، تشم  الفرائض، تشم  النواف  المطلقة، تشم  ذوا  األسب  ، و 

المسج ، نعم، خ صة، يعني ال ص   بع  العصر وال ص   بع  الصبح أي ص  ، لكن أخرجن  الفرائض فلنخرج 
ذوا  األسب  ؛ ألنه  ور   ب ح  )  خ صة، والخ ص مق م عل  الع م، هذا   م من المق م؟   م  له صحيح، 

 إيش؟ من تكلم؟
 .الطالب:......

ال علش ن إيش؟ خلون  في القواع  العلمية ير  إخروان مر   علش ن إيش؟ علش ن ق له ش)خ اإلس م وبعض الش)وخ؟ وا 
يصلح )رب  عل  عواطف، ش)خ اإلس م ق لره والشر)خ فر ن ق لره، إحنر  نسرمع الفتر وى تقرو   خر ص وعر م وانتهر  

 عوى الش فعية إذا قلن   الخ ص والع م. اإلش   ، ه  هذا الك م صحيح؟ ي  أخي  عوى الجمهور أقوى من  
 الطالب:.......

غ)ره، خلون  في الك م العلمي، نمشي علر  القواعر ، مر  نمشري علر  عواطرف، أح  )ر  ذوا  األسرب   ع مرة فري 
 جميع األوق  ، وأح  )  النهي خ صة بهذه األوق  ، هذا   م الجمهور،   م األئمة الث ثة. 

 الطالب:.......
 ص  إيه.إيه خص

 الطالب:.......
 بإيش؟

 الطالب:.......
خصص  ب لفرائض، نخرج الفرائض، ط)  وبع )ن؟ يعني أن  تري  أن تقو   عموم أح  )ر  النهري مخصروص، 
 خله الخصوص، خ  هذه مرحلة ث لثة، م  هي وال ث نية،  عن  من هذا، نرير  أن نقررر أ)هرم أوجره  ر م الشر فعية 

 شي عل  القواعر  ف)هر   ر م الجمهرور صرحيح، أحر  يقر ح فيره؟ مر  فري أحر  يقر ح فيره؟ أو   م الجمهور؟ و له م
و رر م الشررر فعية صرررحيح مررر  أحررر  يقررر ح فيررره؟ إذًا  )رررف نصرررنع؟ هرررم   مهرررم صرررحيح لرررو قلنررر   إن الرررذي بررر)ن هرررذه 
النصوص عموم وخصوص مطلق، الخ ص مق م عل  الع م، م  )ختلف أح  في هذا، لكن ه  الرذي معنر  عمروم 

 خصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي؟ نعم؟ ش ر وا ي  إخوان أنتم من سن)ن تحضرون ال روس. و 
 الطالب:.......

نعررم عمرروم وخصرروص وجهرري، بمعنرر  أن أح  )رر  النهرري ع مررة مررن وجرره وخ صررة مررن وجرره، ع مررة فرري الصررلوا  
إذا  ر ن عنر ن  عمروم وخ صة في األوق  ، أح  )  ذوا  األسب   ع مة في األوق  ، وخ صرة بهرذه الصرلوا ، فر

وخصوص وجهي م ذا نصنع؟ اآلن ال عوى متك فئة، عن ن  عموم وخصوص وجهي، نج)  مثر   تقريبري، عنر ن  
هررذا عرر م فرري الرجرر   والنسرر ء؛ ألن  مررن( تتنرر و  الرجرر   والنسرر ء، لكنرره خرر ص ب لمبرر      مررن برر    )نرره فرر قتلوه((

ال ال؟ عن ن  النهي عن قت   النس ء عمومه في األصلي   والمرت ا ، لكن خصوصه فري الذي هو المرت ، صح وا 
النسررر ء؛ ألن األو  يشرررم  الرجررر   والنسررر ء، فيرررره عمررروم، لكنررره خررر ص ب لمرترررر )ن، والثررر ني  عمومررره فررري الكرررروافر 
األصررلي   والمرترر ا ، وخصوصرره فرري النسرر ء ال فرري الرجرر  ، هنرر  عمرروم وخصرروص وجهرري أ)همرر  الررراجح تقترر  



ال مرر  تقترر ؟ ط ال مرر  تقترر ؟ النهرري عررن قترر  النسرر ء هررذا فيرره عمرروم، المرترر   وا  )رر  النهرري عررن قترر  النسرر ء؟ تقترر  وا 
عموم في جميع من تستحق القت  من النس ء، سواء   ن  حربية   فر  أصلية أو مرت  ، لكنه خ ص بهرذا الجرنس 

والمسرر لة الترري  خرر ص ب لمبرر   الررذي هررو مرترر ، وعمومرره فرري الرجرر   والنسرر ء،   مررن برر    )نرره((الررذي هررو النسرر ء 
الرج   إذا ارت وا ال خ ف في قتلهم، المرأ  إذا   ن    فر  أصلية ال تقت ، بمقتض  النص)ن، التروار  علر  المررأ  

ال مر  تقتر ؟ عمروم  يقتضري أنهر  تقتر ،    مرن بر    )نره((إذا ارت  ، توار  النص)ن علر  المررأ  إذا ارتر  ، تقتر  وا 
تضي أنه  ال تقت ، ن تي إلر  هرذا العمروم وذاك العمروم؛ ألن العمروم عنر  أهر  لكن عموم النهي عن قت  النس ء يق

ال مخصرروص؟ فرري أحرر     مررن برر    )نرره فرر قتلوه((العلررم إذا  خلرره المخصررص يضررعف، عمرروم  هرر  هررو محفرروظ وا 
ال مخصروص؟ المررأ  إذا   )ب    )نه وال يستحق قتر ؟ إذًا عمومره محفروظ، عمروم النهري عرن قتر  النسر ء محفروظ وا 
ال مرر  تقترر ؟ المرررأ  إذا   نرر  سرر حر  تقترر ، المرررأ  إذا زنرر  ترررجم إذا   نرر  محصررنة، إذًا عمرروم النهرري  قتلرر  تقترر  وا 

 فتقت  المرأ  إذا ارت  .   من ب    )نه ف قتلوه((عن قت  النس ء مخصوص فعمومه يضعف في مق ب  عموم 
نهي أو المحفوظ عموم أح  )  ذوا  األسب  ؟ ن تي إل  م  عن ن  أ)هم  المحفوظ؟ ه  المحفوظ عموم أح  )  ال

ترى المس لة ال )تصور أنه  من المس ئ  السهلة التي يم رن أن )ررجح اإلنسر ن وهرو يضرحك، المسر لة مرن عضر  
المس ئ ، حت  ق   جمع من أه  العلم  ال ت خ  المسج  في هذه األوق  ، إن صل)  حرج، إن م  صل)  حرج، 

 عون  من رأي الظ هريرة الرذ)ن يقولرون  اضرطجع، ال، لكرن أقروا  معتبرر  عنر  أهر  وبعضهم يقو   تستمر واقف، 
العلررم، يقررع اإلنسرر ن فرري حرررج، إن عمرر  بررنص خرر لف نصرروص، أح  )رر  النهرري عمومهرر  محفرروظ، يعنرري مرر   خلرره 

عليره -مر  قضر  راتبرة الظهرر بعر  العصرر؟ النبري  -عليه الص   والسر م-فرائض؟ م  خصص للفرائض؟ النبي 
 م  أقر من صل  راتبة الصبح بع  الص  ؟  )ف نقو   محفوظ مع هذه؟ نعم؟  -ص   والس مال

 الطالب:.......
 ارفع صوتك ترى عن ن  السمع م  هو بر....

 الطالب:.......
عموم أح  )  ذوا  األسب   هو المحفوظ، وعموم أح  )  النهي مخصوص، إذًا يضرعف عمروم أح  )ر  النهري 

ذوا  األسررب  ، لكررن عنرر ن  ق عرر   )تفررق عل)هرر  العلمرر ء  لهررم الشرر فعية وغ)رررهم أن الحظررر مقرر م فرري مق برر  عمرروم 
  إذا أمرتكم ب مر فر توا منره مر  عل  اإلب حة، ج ءك نص )نه ك تنتهي، وج ء نص ي مرك ت تي منه م  استطع  

ذا نه)تكم عن شيء ف جتوهللا م  نستطيع نصلي، وأن  اللي ن ه)ن   استطعتم(( ولذا يق مون المنع، بهذا  نبوه((  وا 
ال  )ررجح  رر م الجمهررور، وتبقرر  أن المسرر لة مرر  هرري بسررهلة، يعنرري واحرر  )رررجح عمرروم وخصرروص وهررو يضررحك، وا 
يقو ..، ال، ال، المس لة من عض  المس ئ  ليس  ب لسهلة، لكن وج  من يفتي ممرن فرتن النر س بتقل)ر ه وخر ص 

مع ش)خ اإلس م، عن ن  نصوص صريحة صحيحة، وعن ن  أئمرة جبر   إذا ق ل  حذام فص قوه ، م  أح  له   م 
ق لوا بهذا وق لوا بهذا، فط ل  العلم ال ب  أن يمشي عل  ق ع  ، م  يمشي عل  ع طفة، فعن  الش فعية  ون عموم 
ذوا  األسرررب   محفررروظ، وعمررروم أح  )ررر  النهررري مخصررروص، والعمررروم إذا  خررر  الخصررروص يضرررعف فررري مق بررر  

ظ، والجمهور )رجحون ب لق عر   المتفرق عل)هر  ب)رنهم هرم والشر فعية بر ن الحظرر مقر م علر  اإلب حرة، العموم المحفو 
ذا نه)تكم عرن شريء فر جتنبوه((إذا ج ء ح )  )نه  إلزم     إذا أمررتكم بر مر فر توا منره مر  اسرتطعتم((بخر ف    وا 



ع أن نر ررع ونسررج ، لكررن نحررن واالسررتط عة قرر  تكررون حسررية وقرر  تكررون شرررعية، إحنرر  نسررتطيع أن نصررلي، نسررتطي
ممنوع)ن من الص  ، علر   ر  حر   عنر ن  التفريرق بر)ن األوقر   الموسرعة واألوقر   المغلظرة، األوقر   الموسرعة 

قضرر  رابتررة الظهررر يعنرري فرري الوقرر  الموسررع، وأقررر مررن قضرر  راتبررة الصرربح فرري  -عليرره الصرر   والسرر م-النبرري 
لنهري عرن الصر   ف)هر  لرذاته ، الرتب طهر  ب لشرمس ف مرهر  أشر ، يقررر الوق  الموسع، أم  األوق   المضيقة التي ا

جمع من أه  العلم ابن رج  قبله ابن عب  البر جمع من أه  العلم أن النهري عرن الصر   بعر  الصربح إلر  قرر  
طلوع الشمس، والنهي عن الص   بع  العصر إل  قر  غرو  الشمس إنم  هرو مرن بر   نهري الوسر ئ ؛ لرئ  ال 

مر اإلنسرر ن يصررلي، يعنرري مررن برر   حسررم المرر    وسرر  الذريعررة، مررن أجرر  ال تسررتمر تصررلي حترر  يرر تي الوقرر  يسررت
المض)ق، أم  الوق  المض)ق ف لنهي عنه لذاته، أم  النهي عن الص   في الوقت)ن الموسع)ن ف لنهي نهي أسرب   

، وقضرر  راتبررة الظهررر بعرر  مررن صررل  بعرر  الصرربح -عليرره الصرر   والسرر م-مرر  هررو بنهرري مق صرر ، فرر قر النبرري 
العصر في الوقت)ن الموسع)ن، والذي )تجه أن النهري فري األوقر   الموسرعة خف)رف، إذا  خر  اإلنسر ن يصرلي فري 
ال )جلررس،  الرروقت)ن الموسررع)ن، األمررر فيرره سررعة، أمرر  فرري األوقرر   المضرريقة فرر  عررذر ألحرر ، إمرر  يسررتمر واقررف وا 

)ن أن المس لة حت  عن  أه  الح ) ، م  يق    وهللا فقه ء هؤالء م  علش ن نب -رحمه هللا تع ل –اإلم م البخ ري 
ال اسرتروحوا أو مر لوا إلر  شريء، هرؤالء أئمرة جبر  ، البخر ري  ال اتجهروا إلر  تررجيح، وا  رحمره هللا -عن هم سر لفة وا 

يش ج  ؟ ج   ح )   ي  عب  من ف، م  ج ب -تع ل  ه، مر  لم  ترجم  ب   الطواف بع  الصبح وبع  العصر، وا 
جر   حرر )   يرر  بنري عبرر  منرر ف ال تمنعروا أحرر ًا طرر ف وصرل  بهررذا الب)رر  أيرة سرر عة شرر ء مرن ل)رر  أو نهرر ر، ال، 

ر عتي الطرواف برذي طروى، طر ف  -رضي هللا تع ل  عنه-ب   الطواف بع  الصبح وبع  العصر، وصل  عمر 
ي طرروى، وأور  الحرر )ث)ن، بعرر  الصرربح، لكررن مترر  صررل ؟ صررل  )رروم انتهرر ؟ صررل  عنرر  مرر  خرررج وقرر  النهرري بررذ

يش )رى البخ ري؟ )رى أنره مر  تصرلي  الح )ث)ن الذي معن  تح  ترجمة ب   الطواف بع  الصبح وبع  العصر، وا 
في وق  النهري، وأور  ابرن حجرر فري المسر لة فري البر  ، وهرو مرن الشر فعية الرذ)ن )ررون فعر  ذوا  األسرب   فري 

فري المسرن ، مر   نر  نطروف بعر  الصربح وبعر  العصرر مرع رسرو  أوق   النهي، أور  في شرح البر   حر )  جر بر 
، و ث)ررًا مرن اإلخروان اآلن   نره يصرلي صر   الضرح ، أو فري جروف الل)ر ، المسر لة -صل  هللا عليه وسلم-هللا 

ليسررر  ب لسرررهلة، عنررر ن  نرررواهي صرررريحة عرررن الصررر   فررري هرررذه األوقررر  ، لكرررن جررر ء مررر  )خفرررف ب لنسررربة للررروقت)ن 
من صل  بع  الصبح، وصل  راتبة الظهر بع  العصر، إذًا النهي  -عليه الص   والس م-نبي الموسع)ن، أقر ال

خف)ررف، فتصررل  فيرره ذوا  األسررب  ، ال يقرروى النهرري لمع رضررة أح  )رر  ذوا  األسررب  ، يعنرري إذا تعرر رض عنرر ن  
  محسروس اآلن عنر  م أمران خف)ف وثق) ، ال شك أنن  نتج وز الخف)ف في سب)  أننر  نتفر  ى الثق)ر ، نج)ر  مثر 

ب ءوا يضعون في ال وار إش ر ، الق ع   تقو   إن األفضلية للق  م من اليس ر، واإلش ر  حمراء، هذا مش  ب عتب ر 
أن الق ع   معه من اليس ر، ج ي هرذا مرن اليسر ر واسرتمر مر  وقرف عنر  اإلشر ر ، وهرذا مشر  ب عتبر ر أن اإلشر ر  

   ، هذا عن ه ق عر   وهرذا عنر ه ق عر  ، لكرن أي الق عر ت)ن أقروى؟ هر  خضراء له وهو ق  م من اليم)ن حص  ح
نقرررو   الق عررر   الع مرررة أن األفضرررلية لليسررر ر، أو الق عررر   الخ صرررة التررري تقرررو   قرررف فررري هرررذا الم ررر ن ألن اإلشررر ر  

حررو  حمررراء؟ ال برر  مررن النظررر فرري النصرروص بعرر)ن االعتبرر ر والموازنررة خفرره أو ثقلرره، والعلمرر ء لهررم أنظرر ر بع)رر   
التع م  مع النصوص، ش)خ اإلس م عل  الع)ن والرأس وق   هذا الك م وأقرروه وانتهر  اإلشر    وقلر ن ه ومشر)ن ، 



) خ  بعض الكب ر، رأ)  بع)ني وال تثري  عليه؛ ألنه من أه  النظر واالجته  ، وال )لرزم أحر  ب جتهر   أحر ، قبر  
ر عترر)ن، ب عتبرر ر أن شرر)خ اإلسرر م قرر   والحمرر  هلل، مرر  أذان المغررر  بخمررس  قرر ئق، وقرر  النهرري المغلررظ ويصررلي 

أحررر  ب)ترررنقص شررر)خ اإلسررر م، وال أحررر  ب)تطررر و  علررر  شررر)خ اإلسررر م، لكرررن عنررر ن  مرجعنررر  ومرجرررع شررر)خ اإلسررر م 
النصرروص، وعلرر  ط لرر  العلررم أن يعمرر  بمرر  يعتقرر  ويرر )ن هللا برره، تعرفررون أن الظ هريررة )رررون أن النهرري منسرروخ، 

م  في نهي أب ًا صر  فري أي وقر ، لكرن ونحرن ح)نمر  نقررر  ر م أئمرة جبر    بر ر ث ثرة مرن  الظ هرية )رون أنه
الجمهرور وأتبرر عهم منرذ قرررون  لهرم يقررررون هرذا، ونرر تي ب قر   رر م نرمري ب  مهررم عررض الحرر ئ ، ال، )نبغرري أن 

ب ر  بسر طة، ومرع ذلرك ي ون ط ل  العلم هي   ألهر  العلرم، مر  تكرون ل يره الجررأ  بح)ر  )نسرف أقروا  أهر  العلرم 
ونحن نقرر هذا الك م ال يعني أنن  نفرض أن الشخص إذا  خ  يصلي أو ال يصلي، ال، ولريس مرن حقرك، وألن 
هذه المس لة م  هي بمس لة )رجح به  ب لقشة )رجح أنه إذا صل  واح  تقروم وتفررك عنره..... أو جلرس واحر  تقروم 

لم  جلس ق    ه  صل)  ر عت)ن؟ م  ق    قم ص ،  -الس معليه الص   و -تش)له يصلي، مو بصحيح، النبي 
وقرر  شرره ن  شررخص صررف ابنرره لتحيررة المسررج  بعرر  صرر   العصررر وقرر م وأ اره عررن جهررة القبلررة، االبررن ط لرر  علررم 
واأل  ط لرر  علررم، فرر  هررذا وال هررذا، اإلنسرر ن يعمرر  بمرر  )رر )ن هللا برره، فمررن فعرر  عنرر ه نصرروص، ومررن ترررك عنرر ه 

لة المقرر عن  أه  العلرم أنهر  مرن عضر  المسر ئ ، حتر  قر   بعضرهم  ال تر خ  المسرج ... نصوص، فهذه المس 
ن تر   خ لف  نصوص.   تقع في حرج عظيم إن صل)  مش لة، خ لف  نصوص وا 

رضري هللا -هؤالء الذ)ن ذ رهم المصنف أح  )ثهم شواه  لم  ذ ره في الب   ح )  ابن عب س المرروي عرن عمرر 
بي سع) ، الح )  األو  ه  هو من مسن  ابن عب س أو من مسن  عمر؟ يعني لرو رجعر  وح )  أ -تع ل  عنه

ال عمر؟ ه ه؟  ال ترجمة ابن عب س؟ نعم مسن  ابن عب س وا  إل  تحفة األشراف المزي يضعه تح  ترجمة عمر وا 
ة قلن   من مع واح  من الصح ب -عليه الص   والس م-يعني لو أن ابن عب س شه  ح  ثة واقعة حصل  للنبي 

عليره الصر   -مسن  ابن عب س ب  شك، لكن هن  ه  هو يشه  عل  عمرر هرذه القصرة التري حضرره  مرع النبري 
 .-رضي هللا عنه-، أو )رويه  عن ص حبه ، )رويه  عن عمر، إذًا هي من مسن  عمر -والس م
وعبـد هللا بـن عمـرو بـن  وفي الباب عـن علـي بـن أبـي طالـب وعبـد هللا بـن مسـعود وعبـد هللا بـن عمـر،يقو   

، هذه شرواه ، هرؤالء رووا أح  )ر  النهري، العاص، وأبي هريرة وسمرة وسلمة بن األكوع وزيد بن ثابت إلى آخره
ف ح  )رر  النهرري مستفيضررة، ويرررى الظ هريررة أنهرر  منسرروخة، لكررن ع مررة أهرر  العلررم علرر  أنهرر  مح مررة، وتنررز  فرري 

 من زله ، نعم.
مـا  جـاء يـوم الخنـدق بعـد -رضـي هللا عنـه-أن عمـر بـن الخطـاب  - عنـهرضي هللا-وعن عبد هللا بن عمرو 

وقال: يا رسول هللا ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب،  ،فجعل يسب كفار قريش ،غربت الشمس
فقمنا إلى بطحـان فتوضـأ للصـالة وتوضـأنا لهـا  :قال ))وهللا ما صليتها((: -صلى هللا عليه وسلم-فقال النبي 

 ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. العصر بعد فصلى
الصيغة التري اسرتعمله  ابرن عبر س صريغة األ اء صريغة نر  ر ، صريغة األ اء شره  عنر ي رجر   صريغة نر  ر ، قر  
تبح  عن ح )  آخر بهذه الصيغة م  تج ، من نوا ر الصيغ م  ج ء في صحيح مسلم في أح  )  الفرتن فر ن 



وف ن ر ه إل  ف ن، يعني )رويه عن ف ن وينقله عن ف ن، هرذه صريغ نر  ر  )نبغري أن  بن ف ن ر ه إل  ف ن،
 يعتن  به .
هرذا مرن مسرن   أن عمـر بـن الخطـاب جـاء يـوم الخنـدق" -رضـي هللا عنهمـا-"عن جابر بن عبد هللا هن  يقرو   

ال من مسن  عمر؟ مسن  ج بر؛ ألنه يح ي قصرة هرو الحر كي لهر ، لكرن لرو   نر   عرن جر بر برن عبر  هللا ج بر وا 
عن عمر بن الخط   أنه ج ء )وم الخن ق ص ر  من مسن  عمر، اآلن هي من مسن  ج بر يح ي هذه القصة، 

أن عمرر بررن الخطر   جرر ء )روم الخنرر ق، أو  -رضري هللا عنهمرر -مر  الفرررق بر)ن أن يقررو   عرن جرر بر برن عبرر  هللا 
ال مر  فري؟ يعنري فررق بر)ن السرن  المرؤنن والمعرنعن يقو   عن عمر بن الخط   أنه ج ء )وم الخنر ق؟ فري فرر  ق وا 

ال م  في فرق؟ يعني في ح )  عن محم  برن الحنفيرة عرن عمر ر أنره مرر بر لنبي  قر    -صرل  هللا عليره وسرلم-وا 
قر   اإلمر م  -صل  هللا عليه وسلم-أحم  ويعقو  بن ش)بة  متص ، وعن محم  بن الحنفية أن عم رًا مر ب لنبي 

ال م  في فرق؟ فه  المر  في اخت ف الح م اخت ف الصيغة أو ال؟ أحم  ويعقو  ب ن ش)بة  منقطع، في فرق وا 
ال ال؟ أ)وه؟ ال يحتم  السم ع، واللي عن ن  أن  يعني الخ ف في السن  المؤنن أو المؤن ن ه  هو مث  المعنعن وا 

نرره يح رري قصررة لررم يشرره ه  عمررر بررن الخطرر   ال يحتمرر  السررم ع؟  ررون الررراوي )ررروي قصررة شرره ه  متصررلة، و و 
 -عليه الص   والسر م-منقطعة، لكن محم  بن الحنفية م  حضر القصة؛ ألنه لو حضره    ن صح بي، النبي 

طرررف ف)هرر ، فرر خت ف الح ررم هنرر  ال الخررت ف الصرريغة، فلمرر  قرر    عررن محمرر  بررن الحنفيررة عررن عمرر ر هررو )ررروي 
يح ري  -صرل  هللا عليره وسرلم-ة أن عمر رًا مرر بر لنبي القصة عن ص حبه ، لكرن لمر  قر    عرن محمر  برن الحنفير

قصة لم يشه ه ، وليس مر  هرذا إلر  اخرت ف الصريغة، فر لجمهور علر  أن ف نرً  مثر  عرن فر ن، مثر  مر  عنر ن  
 هن ، ال تختلف. 

................................... 
 سرررررررررررووا، وللقطرررررررررررع نحررررررررررر  البر )جررررررررررري

 

 وح رررررررررم  أن( ح رررررررررم  عرررررررررن( ف لجررررررررر    
 )ن الوصررررررر  فررررررري التخرررررررريج  حتررررررر  )بررررررر

 ج

ولرذا لمرر  ح ررم ابررن الصر ح عررن أحمرر  بررن حنبرر  ويعقرو  بررن شرر)بة أنهررم )رررون التفريرق لهررذه القصررة، قرر   الحرر فظ 
 العراقي 

................................... 
 

  رررررررررررذا لررررررررررره ولرررررررررررم يصرررررررررررو  صررررررررررروبه 
 جج

مشر )خ حر ثتك بهر  فصرر  ترويهر  عنري يعني م  انتبه إل  السب  الحقيقري، يعنري مرثً  لري قصرة مرع واحر  مرن ال
ال منقطعرة؟ لمر  تح )هر   أنه  حصل ، لكن قصرة لرم تشره ه  تقرو   إن فر ن حصر  لره قصرة مرع فر ن متصرلة وا 
عني تقو   عن ف ن أنه ق    حص  لي  ذا وحص  لي  ذا، تروي القصة عن ص حبه  فهي متصرلة، لكرن لمر  

حبه  أن ف نررً  حصرر  لرره  ررذا مررع فرر ن منقطعررة، لرريس السررب  تح رري القصررة الترري لررم تشرره ه  ولررم تروهرر  عررن صرر 
اخت ف الصيغة إنم  السب  أنه )روي القصة ولم يشه ، وح  م عل)ه  ب النقط ع، والعب ر  أو الصريغة األخررى أنره 
يح ررري القصرررة عرررن صررر حبه ، فهررري متصرررلة وهنررر  متصرررلة؛ ألن السرررن  المرررؤنن ح مررره ح رررم المعرررنعن، لرررو قلنررر   

 المؤنن والمعنعن قلن   هذا منقطع وهو في الصحيح. ب الخت ف ب)ن
جـاء يـوم الخنـدق بعـد مـا  -رضـي هللا عنـه-أن عمر بن الخطـاب  -رضي هللا عنهما-عن جابر بن عبد هللا "

عليرره الصرر   -عمررر يسرر   فرر ر قررريش والنبرري  غربــت الشــمس فجعــل يســب كفــار قــريش، قــال: يــا رســول هللا"



"وقـال: يـا رسـول هللا مـا ف   عل  جواز س  الكف ر، ال سيم  من )تع ى ضررره  يسمع ولم )ن ر عليه، -والس م
ــادت الشــمس تغــرب" ــى ك ال بعرر  الغرررو  مررن خرر   هررذه  كــدت أصــلي العصــر حت اآلن صرر ه  قبرر  الغرررو  وا 

َعُلــوَن{الجملررة؟ قبرر  الغرررو   ال مرر  ذبحرروا؟ [( سررور  البقررر 93 ] }َفــَذَبُحوَها َوَمــا َكــاُدوا  َيف  ال مرر  فعلرروا؟  ذبحرروا وا  فعلرروا وا 
فعلوا؛ ألن     إذا  خ  عل)ه  النفي مث  م  هن  ي ون الفع  ق  وقع، لكن لو لم تثب      أصلي العصر، يعني 
ال م  وقع ؟ إذا  خ  النفي م      أصرلي العصرر حتر   ر    الشرمس تغرر ، الصريغة تر   علر   ه  وقع  وا 

َعُلـوَن{  ، مثر  أنه ص ه  قب  الغرو ؛ ألنه أ خ  النفي علر   ر هرم فعلروا، لكرن  [( سرور  البقرر 93 ] }َوَمـا َكـاُدوا  َيف 
قربوا من عر م الفعر ، وهنر  قرر  مرن عر م الصر   قبر  غررو  الشرمس، بخر ف مر  لرو قر     ر   أصرلي، يعنري 

ِفيَهـا{  -جر  وعر -قر  أن يصلي، وهو لم يص ، مر ذا عرن قولره  ال مر   هر  أخف هر  [( سرور  طرره35 ] }َأَكـاُد ُأخ  وا 
 أخف ه ؟ الس عة. 

 ......طالب:
ال لم )خف)ه ؟ ت   عل   ال م  أخف ه ؟ أخف ه ، الصيغة ت   عل  أنه أخف ه  وا  تم م، لكن نشوف قب  ه  أخف ه  وا 
عر م اإلخفرر ء، لكنرره قرر  مررن اإلخفرر ء، لكررن المخررج مررن هررذا فري قررو  بعررض المفسرررين وهرو صررحيح أكرر   أخف)هرر  

ــاُد  ال يعلررم مترر  السرر عة، فقرر  أخف هرر  عررن  رر  مخلرروق، فقولرره  -جرر  وعرر -اه حترر  عررن نفسرري، أمرر  مررن عرر  }َأَك
ِفيَها{ صلى هللا -فقال النبي يعني حت  عن نفسي، علش ن تكتم  الق ع   صحيحة منضبطة " [( سور  طره35 ] ُأخ 

لف أن يقرو    ره بعض السرلف أن يقرو  الرجر   مر  صرل) ،  رره بعرض السر "))وهللا ما صليتها((: -عليه وسلم
، -عليرره الصرر   والسرر م-مرر  صررل) ، اآلن إذا قلرر  للعرر مي مررن النرر س  صررل)  يرر  أبررو فرر ن؟ قرر    علرر  النبرري 

ال م  صل ؟ م  صل ، لكن ي ره أن يقو   م  صل) ، وهذا له سلف، من السلف من  ره،   ل)  عل  أنه صل  وا 
  وأنررر  وهللا مررر  صرررل)ن ، واسرررت   بهرررذا الحررر )      بررر   قرررو  الرجررر   مررر -رحمررره هللا تعررر ل -ولرررذا تررررجم البخررر ري 

 ))وهللا مـا صـليتها((: -صلى هللا عليـه وسـلم-"فقال النبي وفي هذا ر  عل  من ي ره مث  هذا اللفرظ  صل)ته ((
ألنره )جر  قضر ء  قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصـالة وتوضـأنا لهـا، فصـلى العصـر بعـد مـا غربـت الشـمس"

وهرذا  "ثـم صـلى بعـدها المغـربفتصل  قبر  المغرر ، فصرل  العصرر بعر  مر  غربر  الشرمس "الفوائ  فورًا مرتبة، 
نص مفسر للنص الس بق أنه صل  العصر ب)ن المغر  والعش ء، وص ه  بع  وق  ص   المغرر ، وقبر  وقر  

نب)نرر   صرر   العشرر ء، ثررم صررل  بعرر ه  المغررر   مرر  هنرر ، وهللا أعلررم. وصررل  هللا وسررلم وبرر رك علرر  عبرر ه ورسرروله،
 محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.

 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3كتاب الصالة )  -شرح: عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على ن ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى- قال المصنف

 باب: فضل الجماعة ووجوبها
))صالة الجماعة أفضل قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 

  .بسبع وعشرين درجة(( ذمن صالة الف
فـي الجماعـة  ))صـالة الرجـل: -صلى هللا عليـه وسـلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

تضعف على صالته في بيته وفي سوقه خمسا  وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خـرج 
خطوة إال رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئـة، فـإذا صـلى لـم  سجد ال يخرجه إال الصالة، لم يخطإلى الم

للهـم أرحمـه، وال يـزال فـي صـالة مـا انتظـر تزل المالئكـة تصـلي عليـه مـا دام فـي مصـاله، اللهـم صـل عليـه، ا
 .الصالة((

الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن، يقو  
   -رحمه هللا تع ل -المؤلف 

 باب: فضل صالة الجماعة ووجوبها
مررن واحرر ، وأقلهرر  اثنرر ن، فضرر  الجم عررة جرر ء  برره الجم عررة مرر خوذ  مررن االجتمرر ع، فرر  برر  أن تكررون مررن أكثررر 

النصوص التي )ذ ر المؤلف منه  م  )ذ ر، وترك الشيء الكث)ر، الجم عة عل  الرجر   الرذ ور األحررار البر لغ)ن 
واجبة، ي ثم الق  ر عل  إتي نه  بع م ذلك، فواجبة عل  األعي ن، عل     شرخص بع)نره، هرذا الرذي ذ رره المؤلرف 

يرى بعضهم وهو مذه  أه  الظ هر أن الجم عة شرط لصحة الص  ، فلو صل  الرج  فري ب)تره في الترجمة، و 
مررع ق رترره علرر  إتيرر ن الجم عررة ال تصررح صرر ته، لهررذا يقررو  أهرر  الظرر هر  وهررو روايررة عررن أحمرر  )رجحهرر  شرر)خ 

لمسررج  إال فرري   ال صرر   لجرر ر ا، ممرر  يسررت لون برره الحرر )  المشررهور  -رحمرره هللا تعرر ل -اإلسرر م ابررن تيميررة 
أ لة الوجو  منه  مر  ذ رره المؤلرف فري هرذا البر  ، ومنهر  مر  جر ء فري حر )  ابرن أم م تروم وهرو رجر   المسج ((

فري  -عليره الصر   والسر م-معذور أعم ، ب)نه وب)ن المسج  مفر وز وأو يرة وهروام وهرو أعمر ، رخرص لره النبري 
ومرن أ لررة    أجر  ال أجرر  لرك رخصررة((قرر    نعرم، قرر       أتسررمع النر اء؟((أو  األمرر فلمرر  انصررف  عرر ه، قر    

َكُعـــوا  َمـــَع الـــرَّاِكِعيَن{وجوبهررر   ومنهررر  أيضرررً  مشرررروعية صررر   الخررروف، والتنررر ز  عرررن بعرررض  [( سرررور  البقرررر 41 ] }َوار 
الواجب  ، ب  حصو  م  )بط  الص   من أجر  المح فظرة علر  الجم عرة، ولروال وجرو  الجم عرة مر  حصر  هرذا 

أقر شررعً  هرذا الخلر  فري صر   الخروف، وال شرك أن الجم عرة ب  لتهر  الظر هر  المتضر فر  أقر  مر  يقر    الخل ، م 



ف)ه  الوجو ، في ثم بتر ه  مرن اسرتط ع اإلتير ن إل)هر ، مرنهم مرن يقرو   إنهر  فررض  ف يرة، هرذا قرو  معرروف عنر  
إذا أرا   -عليه الص   والس م-ذان، والنبي الش فعية؛ ألنه  شع ر لل )ن ف  ب  أن ي ون موجو ًا، وألجله شرع األ

ال أغرر ر  ، فررإذا   نرر  مجررر  شررع ر ف لشررع ر -عليرره الصرر   والسرر م-غررزو بلرر  أو قرروم انتظررر، سررمع أذان ي ررف وا 
يسق  بقي م البعض هذا قو  الش فعية، والحنفية والم لكية يقولون  سنة مؤ    ال ي ثم بتر ه ، ويتمسر ون بمثر  مر  

 لب   من ح )  عب  هللا بن عمر وح )  أبي هرير . ج ء في هذا ا
))صــالة الجماعــة قــال:  -صــلى هللا عليــه وســلم-أن رســول هللا  -رضــي هللا عنهمــا-عــن عبــد هللا بــن عمــر "

" هرذا مرن أ لرتهم علر  أن صر   الجم عرة سرنة، مرن أ لرتهم حر )  أفضل من صالة الفذ بسبع وعشـرين درجـة((
ليصلي في جزء من ب)ته ل)تخذه مسج ًا، ومقتض  ذلك  -عليه الص   والس م-بي عتب ن لم    ف بصره  ع  الن

أنرره ال يحضررر الجم عررة، وهررو محمررو  علرر  أن عتبرر ن ال يسررمع النرر اء؛ لررئ  )تعرر رض مررع حرر )  ابررن أم م ترروم، 
، قرر  يقررو  فهررو محمررو  علرر  أن عتبرر ن ال يسررمع النرر اء، فرر   ل)رر  فيرره، ف لررذي ال يسررمع النرر اء ال تلزمرره اإلج بررة

ق ئر   النر س اآلن فرري ب)روتهم ال يسرمعون النرر اء، بر)ن المسر ج  وفرري أوسر ط المر ن ال يسررمعون النر اء، وقر  ي ررون 
بع) ًا بعر ًا يشرق الحضرور، تحصر  المشرقة معره لسرم عه النر اء مرن بعر  شر )  لوجرو  الم بررا ، نقرو   الرذ)ن فري 

  اآلال  التري تمنرع مرن سرم ع الصرو  م يفر   وغ)رهر  ب)وتهم التي هي اآلن   لصن  )ق مح مة مغلقة مرع وجرو 
المسرر لة مفترضررة فرري سررم ع النرر اء ب لصررو  العرر  ي، برر ون م برررا  وبرر ون موانررع، افترضررن  أن البلرر  قبرر  وجررو  

 نعرم  )لروين؟  )لرو  رم؟ مسر فة مرن النر اء؟ يسرمع  رم مرن سري را ، )وجر  وال م يفر  ، فري وال م بررا  في م  الكهرب ء

 لكرن أكثرر، مرن يسرمع الصرو  تنقر  ريرح هنر ك   نر  إذا  )لروين، مرن يسرمع هر  ئ الجرو  ر ن إذا لروين، ) من يسمع

 انتفرر ء ومررع  رر لم برا ، للصررو  الموصررلة األسررب   انتفرر ء مررع مفترضررة ف لمسرر لة ويسررمع، مشررقة فيرره لرريس هررذا مثرر 

 الصرررو  إن وقلنرر   هرررذا افترضررن  إذا وغ)رهررر ، والمصرر نع واآلال  والسررري را    لم يفرر   الصرررو  سررم ع مرررن الموانررع

 شخص وال الن س، ع  ي صو  لكن ال فراسخ، تسعة من يسمع العب س مث  أقو  ال الع  ي الصو  يسمع، الع  ي

 )بلرغ صر)تً ، ي رون  أن شررطه مرن مرؤذن )تخرذ والذي الع  ي، الصو  في مفترضة المس لة ال، ج)رانه، يسمعه م  أبح

  والموانرع، األسرب   انتفر ء مع ب لراحة األذان يسمعون  والك)لوين الك)لو أن أتصور اهذ وعل  البل ، أطراف )بلغ الن س

 نعررم، قرر    النرر اء؟((   أتسرمع اإلج بررة لزمرره النرر اء سرمع فررإذا أسررمع، مر  لكررن رأسرري، فرروق  المسرج  وهللا أنرر  يقررو   فر 

 فر  ؟-والسر م الصر   عليره- الرسرو  بعر  لره )ررخص فمن رخصة )ج  ال الرسو  رخصة(( لك أج  ال   أج  ق   

 أح . يملك
   صرر   قرر    -وسررلم عليرره هللا صررل - هللا رسررو  أن -عنهمرر  هللا رضرري- عمررر بررن هللا عبرر  حرر )  فرري يقررو  هنرر 

 الجم عرة صر   أن علر  والم لكيرة الحنفيرة أ لرة أقروى  من وهذا  رجة(( وعشرين بسبع الفذ ص   من أفض  الجم عة

نمرر  بواجبررة، ليسرر   تفضرر) ، أفعرر  وأفضرر  أفضرر (( الجم عررة   صرر   قرر    أنرره االسررت ال  وجرره مؤ رر  ، سررنة هرري وا 

 هررذه فري األمرور هرذه أحر  )زير  الفضرر  الصرفة وهنر  صرفة، فري تشرترك أمررور أو أمررين وجرو  يقتضري التفضر)  وأفعر 

 مشترك، الفض  الفذ، وص   الجم عة ص   ب)ن المشترك الفض  صفة في تزي  الجم عة فص   غ)ره، عل  الصفة

 تشره  واللغة ب به ، عل    ن  إذا التفض)  أفع  مقتض  هذا الفر ، ص   عل  الفض  في تزي  الجم عة ص   لكن

 زيرر  مررن أخطرر  محمرر  قلرر   إذا اآلخررر، أحرر هم  فرر ق لكررن فضرر ، أهرر   لهررم عمرررو مررن أفضرر  زيرر  قلرر   إذا لررذلك،



 مرع الفضر  فري تشرترك الجم عرة صر   يقولرون  فهرم زير ، نمر الخط برة فري أجرو  محمر  أن )بقر  لكرن خطب ء، ف لهم

 فري جر ء مر  أواًل  الفرذ، صر   مرن الفضر  فري أكثرر الجم عرة صر   لكرن فضر ، فيره الصر ت)ن مرن و ر  الفرذ، ص  

ـَحابُ  ب بهر  غ)رر علر  الشررعية النصروص فري حتر  تسرتعم  التفضر)  أفعر  أن علر  )ر   ممر  النصوص  ال َجنَّـةِ  }َأص 

َمئِ  رٌ  ذٍ َيو  ـَتَقراا َخي  َسـنُ  مُّس  { َوَأح   حسرن ف)هر  المق)ر  فري الو  خ)رر، ف)هر  مر  خ)رر؟ النر ر فري هر   [الفرقر ن سرور  (64 ] َمِقـيال 

 الرذي ؟ب بهر  علر  التفضر)  أفعر  هر  الحر )  إلر  نر تي ط)ر  اآلية، هذه في ب به  عل  ليس  التفض)  ف فع  لبتة،أ

 ف)هرر  لرريس الفررذ صرر   ألن ؛ب بهرر  علرر  ليسرر  التفضرر)  أفعرر   يقررو   الصرر  لصررحة شرررط الجم عررة صرر   نإ  يقررو 

 الرذي أمر  ب بهر ، علر  ليس  هن  التفض)  أفع  فتكون  الص   لصحة شرط الجم عة إن يقو   الذي هذا ألبتة، فض 

ن للطلر ، مسرقطة مجزئرة صرحيحة الفذ وص   واجبة، الجم عة ص   إن يقو    فضر) الت أفعر  يقرو   ف علهر  إثرم وا 

 خمرس أو وعشررين بسربع محر   الفضر  وأن سريم  ال فضر ، ف)هر  الفذ وص   فض  ف)ه  الجم عة فص   ب به ، عل 

 مرر  ب بهر  علر  ليسرر    نر  لرو لكررن ب بهر ، علر  ليسرر  التفضر)  أفعر  أن نفترررض قر  يقر   لمرر  يعنري  رجرة، وعشررين

 لكررن الفضرر ، فرري اشررتر   ب بهرر  علرر  التفضرر)  عرر وأف فضرر ، ف)هرر  الفررذ صرر   أن علرر  )رر   العرر   فررذ ر العرر  ، ذ ررر

ن  رجرة، وعشررين بخمرس أو  رجة وعشرين بسبع الفذ ص   عل  الفض  هذا في )زي  الجم عة ص    فقر   شرئ  وا 

 )تنر و  والح )  ب)ته، في منفر  الرج  ص   يعني الرواي  ، بعض في  م  ص   أو جزء أو ضعف ً  وعشرين بسبعة

 وعشررين بسربع منره أكثرر جم عرة يصرلون  الرذ)ن والنر س واحر   صر   يصلي منفر ، لكنه سج الم في صل  من حت 

 هللا وفضرر  عررذر، لغ)ررر تر خره  رر ن إذا اإلثررم ارتك بره مررع الحرمرر ن، بر)ن محررروم إال فيرره يفررط ال عظرريم فضرر  ضرعف،
  ر ن إذا أمر  عرذر، هنر ك ن ر  إذا أجررهم، مثر  فلره صرلوا قر  فوجر هم الجم عرة قصر  فمرن لعذر الت خر   ن إذا واسع،

  صحيحة. وص ته آثم فهو عذر لغ)ر تخلفه
 وصر ته أفضر ، الررجل)ن مرع وصر ته الفرذ، ص   من أفض  أكثر أو واح  معه الشخص ي ون  ب ن الجم عة ص  

  رجة. وعشرين بسبع الواح  الفر  الفذ ص   من الفض ،  ثر الجمع زا  و لم  أكثر، الث ثة مع
 فري الرج    ص    -الس مو  الص   عليه- هللا صل - هللا رسو  ق   ق    -عنه هللا رضي- هرير  أبي ح )  في

 يقررو   رواه مررن ع مررة الترمررذي  يقررو  ضررعفً (( وعشرررين خمسرر ً  سرروقه وفرري ب)ترره فرري صرر ته علرر  تضررعف الجم عررة

 ال العرر   يقررو   فبعضررهم ين،وعشررر  خمررس علرر  الررروا  وأكثررر وعشرررين، سرربع قرر    فإنرره عمررر ابررن إال وعشرررين خمسرر ً 
 فري يعنري العر  ، مفهروم )لغر  بمنطروق  المفهروم عرورض إذا لكرن ومفهومره، منطوقره لره الك م أن واألص  له، مفهوم

َتغ ِفر   تعر ل   قوله مث  َتغ ِفر   الَ  َأو   َلُهم   }اس  َتغ ِفر   ِإن َلُهم   َتس  ِعينَ  َلُهم   َتس  {لَ  َّللا ُ  َيغ ِفـرَ  َفَلـن َمـرَّة   َسـب   [التوبرة سرور  (97 ] ُهـم 
 جر - قولره بمنطروق  معر رض المفهروم هرذا لكرن لهرم، غفرر أكثرر أو مرره وسربع)ن واح  لهم استغفر  إن أنك مفهمومه

َركَ  َأن َيغ ِفرُ  الَ  َّللا َ  }ِإنَّ   -وعر   سرتغفري لرو المفهروم، فر لغي [النسر ء سرور  (49 ] َيَشاء{ ِلَمن َذِلكَ  ُدونَ  َما َوَيغ ِفرُ  ِبهِ  ُيش 

 غ)رر أو بمنطروق  معر رض هنر  المفهروم هر  لكن معروف، بمنطوق  يع رض ح)نم  المفهوم إلغ ء نفع، م  مؤلفة ألوف

 هريررر  أبرري حرر )  وفرري وعشرررين بسرربع عمررر ابررن حرر )  فرري جرر ء  )ررف إذاً  معرر رض، غ)ررر المفهرروم لنلغرري معرر رض،

 األخشع، لألعلم والعشرين ف لسبع لمصل)ن،ا ب خت ف ونقصه األجر زي    )ختلف يقو   من منهم وعشرين؟ بخمس

 ومنهم منه، للقري  والعشرين والخمس المسج ، عن للبع)  والعشرين السبع ق    من ومنهم لغ)ره، والعشرين والخمس

 والخمررس ذلررك، وغ)ررر القرررآن فرري والترر بر اإلمرر م بقررراء  ارتبرر ط ف)هرر  ألن الجهريررة؛ للصرر   والعشرررين السرربع يقررو   مرن



 منرره فضرر ً  زا ه ثررم وعشرررين خمررس ب لمضرر عفة نبيرره أخبررر -وعرر  جرر - هللا إن يقررو   مررن ومررنهم للسرررية، والعشرررين

 األخبرر ر، مررن خبررر وهررذا منسرروخ، والعشرررين الخمسررة ي ررون  هررذا وعلرر  فضرر ، زا ه الجم عررة، بصرر   يعنرر  مررن علرر 

 علر  النسخ، ) خله  واألح  م عة،الجم  ص   عل  الح  وهو لح م، متضمن خبر لكنه النسخ، ت خله  ال واألخب ر

 علر  يحررص األقر م، المسرج  فري األفضر  اإلمر م مرع الجم عرة فري الصر   )ر رك أن علر  اإلنس ن يحرص ح     

 والعشررين والخمسرة  لهر ، الصر   لمر رك والعشررين السربع إن يقرو   مرن العلم أه  من ألن الجم عة؛ لص   التب )ر

 )ررؤ وا أن علرر  يحرصررون  -علرر)هم هللا رضرروان- الصررح بة  رر ن  مرر  الجم عررة صرر   علرر  فنحرررص بعضرره ، لمرر رك

 ال ب)تره، فري فعلهر  لره الجم عرة بر ن الفقهر ء بعرض إليه يم)  م  وأم  المس ج ، يعني به ، )ن  ى ح)  جم عة الص  
 فرري الصرر   تجرروز فرر  رخصررة(( لررك أجرر  ال ،  أجرر  قرر    نعررم، قرر    النرر اء؟((   أتسررمع النرر اء أجرر   مرر  أنرره شررك

 فري صر ته علر  تضرعف الجم عرة فري الرج    ص   يقو   وهن   رجة، وعشرين بسبع جم عة،   ن  ولو الب)و ،

 النوافرر  أخرجرر  لكررن الصررلوا ، جميررع يعررم مضرر ف مفررر  صرر ته" "علرر  ضررعفً (( وعشرررين خمسرر ً  سرروقه وفرري ب)ترره

  .  ص   المرء في ب)ته أفض  إال الم توبة(( الخ صة ب لنصوص
األص  أن العر   )خر لف المعر و  فري الترذ )ر والت ن)ر ، الضرعف  ))في بيته وفي سوقه خمسا  وعشرين ضعفا ((

من معن  ال رجة التي ج ء   مذ ر )نبغي أن يق    خمسة وعشرين ضعفً ، لكن الضعف بمعن  ال رجة، فلم  ض 
يعنري تب)ر)ن لهرذه المضر عف    ك(())وذلـفي الحر )  السر بق صرح أن تع مر  مع ملرة المؤنر ؛ ألنهر  ضرمن  إير ه 

ي رون وضروؤه قبر  خروجره إلر  المسرج ،  ))وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسـجد((المذ ور  
))ذلـك فعل  هذا الرذي يقرو   أتوضر  فري  ورا  المسرج  أفضر  أو الرذي )توضر  فري ب)تره ثرم )خررج إلر  المسرج ؟ 

-، توضر  النبري -صرل  هللا عليره وسرلم-عل  م  عرف عن رسو  هللا ي تي به  أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء((
وأسبغ الوضوء ث ثً  ث ثً ، وتوض  مررت)ن مررت)ن، وتوضر  مرر  مرر ، أسربغ الوضروء وال مرر   -عليه الص   والس م

يعني توض  في ب)ته، ثم خرج، توض  فري م ر ن عملره فري الم ر ن  ))فأحسن الوضوء((مر  يق    أحسن الوضوء 
لررذي هررو فيرره، ثررم خرررج إلرر  المسررج  ال )خرجرره إال الصرر  ، ط)رر  لررك غرررض فرري السرروق، فتوضرر   أنرر  خ رجررً  ا

لهرذا الغرررض الرذي فرري السروق، توضرر   فقلر   الصرر   قرر  وقتهرر  أتوضر  وأتجهررز فري الب)رر ، ثرم خرجرر  لقصرر  
ال ال يح صرر  لررك؟ هررو غرضررك فرري السرروق فسررمع  مسررج  يقرريم م)لرر  وصررل)  معهررم، يحصرر  لررك هررذا األجررر وا 

وهررذا الررذي أخرجرره    ال )خرجرره إال الصرر  ((خرررج لغرررض فرري السرروق، يشررتري ح جررة مررن السرروق؛ ألنرره يقررو   
غرض، لكن إذا   ن غرضه في السوق وفي السوق مسج ، فخرج من أجر  الغررض والصر  ، إذ لرو لرم ي رن فري 

يك المبر ح، يعنري السروق فيره مسرج ، السوق مسج  لم  خرج إل  السوق إال بعر  أن أ ى الصر  ، وهرذا مرن التشرر 
فتوضر  فرري ب)ترره وخررج يقصرر  المسررج  الررذي فري السرروق، مررن أجرر  الغررض الررذي )ريرر ه، هررذا تشرريك مرر  خرررج مررن 
ن  ر ن  أج  الص   وح ه ، وال خرج من أج  الغررض وحر ه، لكنره شررك ب)نهمر ، فمثر  هرذا التشرريك ال يضرر، وا 

ص  ، إذا اجتمع  هذه األمور، إذا توض  ف حسرن الوضروء، ثرم خررج أجره أق  من أجر من خرج ال )خرجه إال ال
طو ، أو خ طو ، ب لفتح أو ب لضم؟ لكن الخطو  ب لضم هي م  ب)ن  إل  المسج  ال )خرجه إال الص  ، لم )خطوا خ 

قر م)ن الق م)ن، المس فة التي ب)ن القر م)ن، والخطرو  المرر  الواحر   مرن الخطر ، فهر  األجرر مرتر  علر  مر  بر)ن ال
بح)  ي ون أجره واح  لو م  الخط  أو قصر الخط  واح ؟ المقصو  المس فة،  م )جي من ب)تك إل  المسرج ؟ 



تقو   م ئة خطو ، ه  )ت ثر هذا الع   بمر  لرو مر    الخطر  فصر ر خمسر)ن أو قصرر  صر ر مر ئت)ن؟ إذا قلنر   
طو  ف لمرا  به  الواح   المر  الواح   من الخط  فق م  طول  قصر  عل  عر   خطر ك،  خ طو ، لكن إذا قلن   خ 

طو  المر  الواح   من خط ك أن ، بمعنر  أنرك  م  المرا  هن ؟ المس فة يعني م ئة خ طو  م  تزي  وال تنقص، أو الخ 
طررو  الواحرر  ، واحرر   الخطرر   لررو ق ربرر  برر)ن الخطرر  زا  األجررر، مرر    برر)ن الخطرر  نقررص األجررر، هرر  المرررا  الخ 

علرر  فعلررك، وال شررك أن تقرر ر  الخطرر  أقررر  إلرر  السرر )نة والخشرروع مررن مرر  الخطرر ، وهررذا  في ررون األجررر مرترر 
مطلو ، أمر  إذا قلنر   لرم )خر   خطرو  مرن الخطر  المقررر  فري طريقرك المقررر  مرن الب)ر  إلر  المسرج  مر  تزير  وال 

ى، فهررذا )رررجح تررنقص، يعنرري  لمررة رفعرر  وحرر  ألن الخطررو  الواحرر   ف)هرر  رفررع وف)هرر  حرر ، رفررع لقرر م وحرر  ألخررر 
 الفتح. 

نظ)رر مر  حر  علر  األرض  ))وحـط عنـه بهـا خطيئـة((نظ)رر مر  رفرع  ))لم يخط خطوة إال رفعت له بها درجـة((
تقررو   تصرلي عليره إيررش المررا  ب لصر   هنر ؟ مفسرر  ))فـإذا صـلى لــم تـزل المالئكـة تصــلي عليـه((مرن القر م)ن 

تفسر)ر الصر    اللهرم صر  عليره، اللهرم أغفرر لره، اللهرم جر ء  ما دام في مصاله((عليه  ))تصلي اللهم ص  عليه
{ أرحمره، ف لصرر   هنرر  المرررا  بهرر  الرر ع ء؛ ألن الصرر   فرري األصرر  الرر ع ء ِهم  ِإنَّ َصــاَلَتَك َســَكٌن لَُّهــم   }َوَصــلِ  َعَلــي 

ل)جر ، فرإن  ر ن   إذا  ع  أح  م أخوه فيعني أ ع لهم، يعني م  ج ء في ح )  إج بة ال عو   [( سور  التوبة371 ]
ن  رر ن صرر ئمً  فليصرر (( مررن أهرر  العلررم مررن قرر    يصررلي ر عترر)ن وينصرررف، يحضررر القصررر،  مفطرررًا فلرريطعم، وا 

)ج)  ال عو  يصلي ر عت)ن ويمشي، واألكثر عل  أن المرا  ب لص   ال ع ء؛ ألن الصر   فري األصر  فري اللغرة 
 ال ع ء، فهي ص   لغوية. 

يعني بع  ص ته يحرص عل  أن ي رون فري  ))ما دام في مصاله((، اللهم أرحمه اللهم ص  عليه، اللهم أغفر له
مص ه الذي أ ى فيه الص  ، لكن لو   ن جلوسه في مص ه )تعبه، وانتقر  إلر  م ر ن آخرر فري المسرج  )ريحره 

التري شرغله   فه  المرا  ب لمصل  المسج  الذي هو م  ن الص   الذي أ )  فيه هذه الص  ، أو المرا  به البقعة
 في ص ته؟ نعم؟ 

 طالب:.......
وهذه    م  زا  في مص ه((المسج ، هو األص ، يعني لو نتق)  بحرفية النص أنه البقعة التي شغله  في ص ته 

البقعرررة )تن ولهررر  الرررنص تنررر واًل قطعيرررً ، أمررر  بقيرررة أجرررزاء المسرررج  فرررإن  ررر ن انتق لررره لغررررض صرررحيح بررر ن  ررر ن )تعبررره 
غ)ر مريح ق امه م )ف )رنفخ عليره، )نتقر  إلر  م ر ن آخرر، )تضررر بهرذا، أو الم ر ن حر ر وال الجلوس، أو م  ن 

يحصرر  لرره قررراء  وال ذ ررر بترر بر وحضررور قلرر ، هررذا غرررض صررحيح يحصرر  لرره األجررر فرري أي جهررة تريحرره مررن 
مر  المسج ، وق  مث  هذا لو صل  في مصل  وال رس في جهرة مرن المسرج  )نتقر  إلر  الر رس، أو حلقرة ذ رر، و 

 أشبه ذلك؛ ألنه انتق  إل  غرض صحيح. 
وال )رزا  فري صر   مر  انتظرر الصر  ،  ))ما دام في مصاله، اللهـم صـل عليـه، اللهـم أغفـر لـه، اللهـم أرحمـه((

، مرر  لررم يحرر  ((وفرري بعررض الروايرر     فررإذا أحرر   انقطررع الرر ع ء لرره، إذا آذى انقطررع الرر ع ء لرره،    مرر  لررم )ررؤذ 
سرري والمعنروي، )تنر و  الحرر   الحسري والحر   المعنروي، برر ن انرتقض وضروؤه أحرر  ، والحر   )تنر و  الحر   الح



الح   المعنوي ابت ع في ال )ن، أو عم  شيء، أح   في ال )ن مرن بر   أولر ، )نقطرع عنره، )تن ولره الرنص مر  
 لم يح  ، م  لم )ؤذ، إذا ت ذى أح  من وجو ه مث  هذا )نقطع عنه ال ع ء لضرره المتع ي. 

هنر  -يعنري مر   ام الصر   تحبسره فهرو فري صر  ، فري سر عة الجمعرة  زال فـي صـالة مـا انتظـر الصـالة(())وال ي
فري سرر عة الجمعرة مرن أهرر  العلرم وهرو قررو  معتبرر عنر  أهرر  العلرم أن سر عة االسررتج بة أخرر سر عة بعرر   -من سربة

ب نره قر ئم يصرلي ب نره  فسرر   أنهر  ال يصر  فه  عبر  مسرلم وهرو قر ئم يصرلي((العصر، وجر ء فري وصرف السر عة  
)نتظررر الصرر  ، يعنرري ترررجيح مررن يقررو  برر ن سرر عة الجمعررة  مرر  هررو القررو  اآلخررر مررن  خررو  اإلمرر م إلرر  انقضرر ء 
الص   ب ونه ق ئم يصلي ب لفع ، وذاك ق ئم يصلي ب إللح ق ب عتب ر أنه )نتظرر الصر  ، لريس ب لفعر ، لكرن هر  

ال لرريس م حررً  للرر ع ء؟ القيرر م فرري الصرر   محرر  للرر ع ء؟ نعررم لرريس محررً  القيرر م المنصرروص عليرره محرر  للرر ع ء وا 
لل ع ء،   ن س ج  ) عو م  )خ لف صحيح، لكن ق    قر ئم يصرلي، فر لمرا  بره إمر  أن يصرلي ب لفعر  وير عو فري 
موضررع الرر ع ء ال فرري موضررع القيرر م، أو ي ررون  مرر  هنرر  )نتظررر الصرر  ؛ ألن منتظررر الصرر   فرري صرر  ، صرر   

  إنه  تلزم الرج   الم لف)ن، وي ثمون بتر ه ، من أمر ب لص   وهرو ابرن سربع مرثً ، أو أكر  فري حقره الجم عة قلن 
الضر  ابن عشر ف كثر، ه  )لزم إخراجه إل  المسج  يصلي مع الجم عة، أو )ؤ ي الص   ولرو فري الب)ر ؟ ال 

ر ابنرره ب لصرر  ، أو بضررربه شررك أن شرر ن غ)ررر الم لررف أقرر  مررن شرر ن الم لررف، لكررن هرر  علرر  األ  المرر مور برر م
عل  الص   أن )خرجه إل  المسرج  أو عليره أن )خرجره إلر  المسرج ؟ أو نقرو   إنره مر مور بر ن يصرلي، ويرؤ ي 

 الص   ولو في ب)ته؟ 
يقررو   "برر   وجررو  صرر   الجم عررة، وقرر   الحسررن  إن منعترره أمرره عررن العشرر ء فرري  -رحمرره هللا تعرر ل -البخرر ري 

يطعه " هذا في إيش لو منعته؟ ويحص  من األمهر   بر  مرن اإلبر ء الشرفقة علر  أوال هرم الجم عة شفقة عليه لم 
في البر  الش ) ، في الظ م، مع السهر والتع ، يعني اآلن إذا ن به الطف  الصغ)ر ابن سبع ابن ثم ن ابرن عشرر 

إلزامه بص   الجم عة لص   الفجر وهو سهران    الل)  مع الن س، ن م قب  الفجر بنصف س عة بس عة، يعني 
فيه مشقة  ب)ر ، لكنه من تم م األمر، األ  م مور ب ن ي مر ابنه ب لص  ، لكن هو ش نه أخف من ش ن الكب)رر، 
لكن من تم م امتث   األمر أن )ؤ ي هذه الص   عل  أكم  وجه، ومن متطلب   هذه الص   أ اؤه  في جم عة، 

 ء في الجم عة شفقة عليه لم يطعه ، ط)  لو خش)  علر  الولر  مرثً ، ولذا ق   الحسن  إن منعته أمه عن العش
ونحرن ال نفتررض أن المسرر لة مسر لة  هررر  والل)ر  أفضرر  مرن النهر ر وأجسررر مرن النهرر ر، ال افتررض المسرر لة ألن 
ال )ن ب و  الزم ن وآخره، م  في  هر  ظ م،  فع  الول  وراء الب   وص    ونه البر   وق لر   روح صر  مرع 
ال م  ت ثم؟ نعم إذا   ن الطريرق مخروف تر ثم، لكرن ال تبعثهر  الشرفقة عليره بر ن  الجم عة، ط)  )خ ف الول  ت ثم وا 
تمنعرره مررع أمررن الطريررق وسرر مته والقرر ر  علرر  الررذه   إلرر  المسررج  والرجرروع مررن  ون ضرررر، يعنرري اآلن بعررض 

و   لرو طلرع مرع البر   حتر  فري النهر ر تلقفروه اآلب ء يقو   الول  يصلي في الب)ر  إال إذا  نر  موجرو ، لمر ذا؟ يقر
الشب  ، وال هم م مون)ن، ب  )وج  من منع أوال ه من الحضور إل  حلق   التحفيظ لهذا السب ، يقو   وهو رايح 
إلرر  الحلقرررة يمسررر ونه الشررب   شرررب   الج)رررران وعنررر هم قنرروا  و شررروش ومررر  أ ري إيرررش؟ مرر  أنررر  بملزمررره، نحصررر  

ذا خرررج ب)رروح برره إلر  البق لرة يمرر)ن ويسر ر، أو )رر خ  عنر  فرر ن مسرتح  ونفررط فرري واجر ، برر   نرتكر  محررم، وا 
ال ب يفره، هرذه حجرة يقرو  بهر   ث)رر مرن النر س، لكرن أيضرً  ال تفررط  وع ن، خله في الب)  إن حفرظ فري الب)ر  وا 



أخي ابذ  األسب   ب مر أن مط ل  به شرعً ، ترب)ته تربية حسنة، الص   مع الجم عة، حفظ قرآن، تعلم علم، ي  
 ألن يص  إليه الخ)ر مع ع م ارتك   أ ن  محظور.

 عفا هللا عنك.
ء وصــالة ))أثقــل الصــالة علــى المنــافقين صــالة العشــا: -صــلى هللا عليــه وســلم-وعنــه قــال: قــال رســول هللا 
 فيصـلي مـر بالصـالة فتقـام، ثـم آمـر رجـال  آا ألتوهمـا ولـو حبـوا ، ولقـد هممـت أن مـهالفجر، ولو يعلمون مـا في

بالنــاس، ثــم أنطلــق معــي برجــال معهــم حــزم مــن حطــب إلــى قــوم ال يشــهدون الصــالة فــأحرق علــيهم بيــوتهم 
 .بالنار((

قـال:  -رضي هللا تعالى عنه-يعني أب  هرير  صح بي الح )  الس بق  "وعنه"  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
أثقرر   لـى المنــافقين صـالة العشــاء وصـالة الفجـر(())أثقــل الصـالة ع: -صــلى هللا عليـه وسـلم-قـال رسـول هللا 

َذا َقـاُموا   الص   عل  المن فق)ن وأثق  هذه أفع  تفض) ، وي   عل  أن الصرلوا   لهر  ثق)لرة ب لنسربة للمنر فق)ن }َواِ 
ـاَلِة َقـاُموا  ُكَسـاَلى ُيـَرآُؤوَن النَّـاَس{ فق)ن، لكرن مر ذا عرن نعرم الصر   ثق)لرة علر  المنر  [( سرور  النسر ء346 ] ِإَلى الصَّ

المسلم الذي )رى نفسه ثق)لة أو تتث ق  أو تتبرم بقر  الصر   و نرو وحضرور فعلهر  ووقتهر ؟ بر  بجميرع العبر  ا ، 
أواًل  في الح )  أن الجنة حف  ب لم  ره، يعني بمر  تكرهره النفروس ومنهر  الصر  ، فمر  معنر   رون الصر   ثق)لرة 

، إذًا المسلم )تبرم من فع  م  يقربه ويوصله إلر  الجنرة، يعنري مر  يحرس  ر  عل  المن فق)ن، والجنة حف  ب لم  ره
شررخص، أو عمرروم المسررلم)ن أنهررم إذا  رر نوا فرري م رر ن مررريح أو مبسرروط)ن، ثررم أقيمرر  الصرر   )رر رك اإلنسرر ن مررن 
نفسرره جهرر  ، تحترر ج الررنفس إلرر  جهرر  ، وهنرر  فرري الحرر )  صرر   العشرر ء وصرر   الفجررر، تصررور نفسررك فرري صرر   

ال م  تحرس بثقر ؟ عمروم المسرلم)ن يحسرون؛ ال فجر في الشت ء بر  ش ) ، وأن   في ن تح  الغطي ن تحس بثق  وا 
ألن هرررذا ممررر  حفررر  بررره الجنرررة مرررن الم ررر ره، وقررر  مثررر  هرررذا فررري الصررر)ف الل)ررر  قصررر)ر، والجرررو طررر   اآلن للنررروم، 

ن المفترض في المسلم أن ي ون ال ف لمس لة تحت ج إل  جه  ، فم  معن  تخصيص المن فق)ن ب لثق  هذا؟ يعني أل
شك أنه في ب اية األمر يحت ج إل  جهر  ، علر   ر  عبر    يحتر ج إلر  جهر  ، لكرن بعر  هرذا الجهر   يصر  المسرلم 
إل  ح  )تلذذ فيه ب لعب   ، هذا المفترض ب لمسلم، أم  إذا استمر طو  عمره متث ق  لس ن ح له يقو   أريحون  من 

يعنرري المفترررض    أرحنرر  يرر  برر   ب لصرر  ((  -عليرره الصرر   والسرر م- قررو  محمرر   الصرر   برر اًل مررن أن يقررو 
ب لمسلم ال شك أنه  م  ره في أو  األمر، حف  ب لم  ره، وخ ف م  تشتهيه النفوس وتهواه، لكرن عليره أن )ج هر  

   مرع نروع مرن المشرقة نفسه حت  )تلذذ ب لعب   ، وأه  العلم )ختلفون في األفضر ، أ)همر  أفضر  الرذي )رؤ ي العبر 
أم الررذي )ررؤ ي العبرر    وهررو متلررذذ بهرر ؟ فرررح بهرر ، مررنهم مررن يقررو   الررذي هرري ثق)لررة عليرره أفضرر ؛ ألنرره مررع فعلهرر  
يحصرر  لرره أجررر المج هرر  ، يحصرر  لرره أجررر الفعرر  مررع أجررر المج هرر  ، واألكثررر علرر  أن المتلررذذ أفضرر ؛ ألنرره مرر  

، فر جر المج هر   حصر  لره وانتهر ، وأي جهر   أعظرم مرن جهر   وص  إل  مرحلرة التلرذذ إال بعر  انتهر ء المج هر  
النفس حت  تذ  وتنق   للعبو ية التي من أجله  خلق اإلنس ن، يعني بعض الن س شروف بعرض مرن مرن  هللا عليره 
ن خرررج مررن المسررج  وجرر ه برر قي، إن حذفرره المسرر)ر إلرر   ب لتلررذذ ب لعبرر    ويشرروف إن جرر ء إلرر  المسررج  وجرر ه، وا 

شرريء وجرر  فرر ن، يرر  أخرري هررؤالء أليسرر  لهرم مط لرر  مثرر  مط لبررك؟ ألرريس ورائهررم أسررر؟ ألرريس لهررم  المسرج  ن سرري
 مط ل  أسرية وضغوط اجتم عية مثلك؟ لكنهم ج ه وا وتلذذوا ب لبق ء في المسج ، والمسج  ب)     تقي. 



 ج        وخ)ررررررررررر مقرررررررررر م قمرررررررررر  فيرررررررررره وحليررررررررررة

   تحل)تهرررررررررررررر  ذ ررررررررررررررر اإللرررررررررررررره بمسررررررررررررررج  
 

)  هللا، وهو أح  البق ع إل  هللا،  ون اإلنس ن )ج ه  نفسه حتر  يقرهر  وتنسر ق وتنقر   إلر  المسج  ال شك أنه ب
أن تتلررذذ ب لبقرر ء فرري المسررج ، هررذا ال شررك أنرره بلررغ أعلرر  مرتبررة مررن مراترر  الجهرر  ، يعنرري جهرر   الررنفس، أمرر  الررذي 

ثق)  علر   ث)رر مرن المسرلم)ن،  يحس ب لثق  عن  أ اء أي عب    من العب  ا  ال شك أن الصي م في الحر الش ) 
قي م الل)  مع قصره، مع ع م توافر هذه األسب   المريحة، أو مع طو  الل)  وش   البرر ، يعنري ال شرك أنره ثق)ر  
علرر  الررنفس، لكررن إن ج هرر  نفسرره ووصرر  إلرر  مرحلررة )تلررذذ ف)هرر  ب لعبرر    ال شررك أنرره أكمرر  ب ث)ررر، أمرر  مررن لررم 

علر  الجهر  ، لكرن ال  -إن شر ء هللا-ذذ، واسرتمر عمرره  لره )ج هر  هرو مر جور تحص  له هذه النت)جة، نت)جة التلر
( 237 ] }ُيـَرآُؤوَن النَّـاَس{)ؤ ي الص   وهو متبرم منه ، بح)  لو لم )ره أحر  مر  صرل  هرذا ي رون مرن المنر فق)ن 

ي، رآه أحر  أو مر  رآه ي ون من المن فق)ن، أم  لو  ر ن ثق)لرة عليره ألنهر  مرن الم ر ره وهرو مصرلي مصرل [سور  النس ء
هذا مسلم، فهذا الفرق ب)ن المسلم والمن فق، يشتر  ن فري شريء، )نفرر  المسرلم المرؤمن   مر  اإليمر ن عرن المنر فق 
ب ون أ ن  مش بهة، والمسلم ق  ي ون فيه شربه فري التث قر ، لكنره )نفرر  عرن المنر فق ب نره مصرلي مصرلي، رآه أحر  

 المن فق الذي )رائي الن س. أو لم )ره أح ، مؤ ي للص   بخ ف 
صررر   العشررر ء معرررروف أنهررر  تعقررر  األعمررر    ))أثقـــل الصـــالة علـــى المنـــافقين صـــالة العشـــاء وصـــالة الفجـــر((

واألتع   والك ، وتقع في ظ م بح)  ي من من رؤية الن س، وص   الفجرر  رذلك؛ ألنهر  تقرع فري آخرر الل)ر  بعر  
 الشت ء، ال شك أنه  ثق)لة. أن يط)  الجو في الص)ف، وي ف  اإلنس ن في 

))ألتوهما ولـو لو يعلم المن فقون م  في ه ت)ن الص ت)ن، م  ف)هم  من األجر والثوا   ))ولو يعلمون ما فيهما((
الررواو هررذه واو القسررم، والرر م موطئررة لقسررم محررذوف تقرر )ره   ))ولقــد هممــت((يعنرري علرر  ال)رر )ن والررر بت)ن  حبــوا ((

ه حرف تحق)ق، وال م موطئة لقسم محذوف، و ق ( حرف تحق)ق و همم ( الهم مرتبة وهللا لق  همم ،  لق ( هذ
 من مرات  القص ، مرات  القص  خمسة  الخ طر واله جس ح )  النفس الهم العزم. 

 مراترررر  القصرررر  خمررررس خرررر طر ذ ررررروا
    )ليرررررررررررره هررررررررررررم فعررررررررررررزم  لهرررررررررررر  رفعرررررررررررر 

 فهرررررررر جس فحرررررررر )  الررررررررنفس ف سررررررررتمع  
 ج  إال األخ)ررررررررر ففيرررررررره اإلثررررررررم قرررررررر  وقعرررررررر 

يعني الهم والعرزم، عنر ن  الهرم مر  بعر ه مرن المراتر  إال العرزم، وال )لري العرزم إال التنف)رذ، أمر  مر  قبلره مرن الهر جس 
والخر طر هرذه مجررر  تعررض وتررزو  للرنفس وتنقضري بسرررعة، حر )  الررنفس الرذي )ترر   ويتكرررر مرن غ)ررر هرم مررع 

جررة بعرر  ذلررك، مرتبررة متق مررة ب لنسرربة إلرر  المخلرروق)ن فعرر  هررذا معفررو عنرره، مرر  لررم )ررتكلم اإلنسرر ن أو يعمرر ، الهررم  ر 
حترر  لررو هررم برر ألمر مرر  )ؤاخررذ عليرره، لكررن إذا عررزم عليرره )ؤاخررذ،  لهرر  رفعرر  يعنرري رفررع األثررر المترترر  عل)هرر ، إال 

ق)ر   ير   ))إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النـار((األخ)ر الذي هو العزم، ففيه اإلثم ق  وقعر  
عرر زم علرر  قترر  صرر حبه،    ألنرره  رر ن حريصررً  علرر  قترر  صرر حبه((و  هللا هررذا الق ترر  فمرر  برر   المقتررو ؟ قرر    رسرر

ال )هرررم إال بمررر  )جررروز لررره فعلررره، ومرررن هنررر  اكتسررر   -عليررره الصررر   والسررر م-والهرررم النبررري ال )هرررم عمومرررً ، ونب)نررر  
بمر  )جروز لره فعلره، إذًا )جروز لره أن يحررق ال )هرم إال  -عليره الصر   والسر م-الشرعية، واكتس  الحجية،  ونره 

عل  المتخلف)ن ب)روتهم، )جروز لره ذلرك، فرإذا جر ز لره ذلرك ال بر  أنهرم ألنهرم تر روا أمررًا عظيمرً  واجبرً ، إذ ال يحررق 
 من )ترك السنة. 



ال مر  يصرلي؟  -عليه الص   والس م-اآلن الرسو   ))لقد هممت أن آمر بالصالة فتقام(( ال )ري  أن يصلي وا  وا 
اآلن  )ف بيحرق عل)هم ب)وتهم ب لن ر وب)ترك الص  ؟ ب)خلي ن س يصلون ويروح يحرق الب)و ، نقو   نعم هرذا 
مفسرر   وتفررو ، ف لررذي يفررو  يقرر م، يعنرري لررو قرر ر أن إنسرر نً  رأى شخصررً  )رر خ  ب)تررً  وهررو فرري طريقرره إلرر  المسررج  

هذا الشخص مري ، ه  تسرع  فري تخلريص أهر   والشخص مري ، )ري  أن يسرق، )ري  أن )زني، )ري  أن يقت ،
ال  هذا الب)  من شر هذا الص ئ ، أو تروح تصلي الجم عة وترجع وتقرو   مر  علري منره؟ أو إن رجعر  ولق)تره وا 
ب يفرره؟ ال، )لزمررك أن تن ررر المن ررر؛ ألنرره يفررو  فتق مرره علرر  الصرر  ، الررذي يفررو  يقرر م، لكررن المحررروم محررروم، 

 عة، فج ءه شخص )ري  إع ن إس مه، )رير  أن يسرلم علر  ) يره، قر   لره  اآلن شخص بقي عل  الص   ربع س
برر قي علرر  الصرر   ربررع سرر عة إذا صررل)ن  تجرري، محررروم، وش اللرري يمنعرره؟ تلقنرره الشرره    وتعلمرره الوضرروء ويجرري 
يصلي معك، وتكس  أجره، مر  الرذي حصر  فري هرذه القصرة؟ حصر  أنره خررج مرن عنر ه وفري تبر    إطر ق نر ر 

 ، ومرر  أعلررن الشرره   ، يعنرري األمررور الترري تفررو  ال برر  مررن تقرر يمه ، فرر لمن ر الررذي يفررو  يقرر م ولررو  رر ن علرر  وقترر
 واج ؛ ألن  رء المف س  مق م عل  جل  المص لح. 

))ثـم  -عليره الصر   والسر م-يعنري ب لره  ثم آمر رجال  فيصلي بالنـاس(( ،))ولقد هممت أن آمر بالصالة فتقام
هؤالء القوم ه  لهم ارتب ط بمن ذ ر في  معهم حزم من حطب إلى قوم ال يشهدون الصالة((أنطلق معي برجال 

أو  الحرر ) ؟ أثقرر  الصرر   علرر  المنرر فق)ن، أو هررم قرروم آخرررون مررن المسررلم)ن لكررنهم ال يصررلون مررع الجم عررة؟ 
ب ولره، وهرذا ته )ر  منهم من ق   ب ن آخر الح )  مرتب   ))فأحرق عليهم بيوتهم بالنار(()تخلفون عن الجم عة 

عن ه علم ب ث)ر من أخبر رهم، و ث)رر مرن أع مهرم، وقر  نطرق  -عليه الص   والس م-للمن فق)ن، المن فقون النبي 
وا عراضه عنهم؛ لئ   -عليه الص   والس م-بعضهم ب لمة الكفر، وتصرف ببعض التصرف   الم فر  مع علمه 

معررررض عررن المنررر فق)ن وعرررن  -عليرره الصررر   والسرر م-الرسرررو  )تحرر   النررر س أن محمرر ًا يقتررر  أصررح به، يعنررري 
عقرروبتهم لررئ  )تحرر   النرر س أن محمرر ًا يقترر  أصررح به، إذًا هررؤالء القرروم الررذ)ن ال يشرره ون الصرر   مررن المسررلم)ن 

، هر  فيره  ل)ر ؟ هرم وتررك، يعنري -عليه الص   والسر م-ط)  م  حرق الرسو   ن ر(( حرق عل)هم ب)وتهم ب ل  ف
  ولروال مر  فري الب)رو  مرن النسر ء والذريرة لحرقر  علر)هم ب)روتهم خ أو بر)ن سرب  التررك فري روايرة أخررى؟ تر ه نسر
 والح )  من أقوى أ لة الق ئل)ن بوجو  ص   الجم عة؛ ألنه ال يحرق إال عل  ترك واج ، نعم. ب لن ر((

 عفا هللا عنك.
))إذا اسـتأذنت أحـدكم قـال:  - عليـه وسـلمصـلى هللا-عـن النبـي  -رضـي هللا عنهمـا-وعن عبد هللا  بن عمر 

قال: فقـال بـالل بـن عبـد هللا: وهللا لمـنعهن، قـال: فأقبـل عليـه عبـد هللا فسـبه  امرأته إلى المسجد فال يمنعها((
وتقــول: وهللا  -صــلى هللا عليــه وســلم-ســبا  ســيئا  مــا ســمعته ســبه مثلــه قــط، وقــال: أخبــرك عــن رســول هللا 

 .تمنعوا إماء هللا مساجد هللا(())ال لمنعهن؟! وفي لفظ: 
   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

))إذا اســتأذنت أحــدكم قــال:  -صــلى هللا عليــه وســلم-عــن النبــي  -رضــي هللا عنهمــا-عــن عبــد هللا بــن عمــر 
وفي ح م هذا إذا است ذن  البن  أب ه ، الزوجة تست ذن الزوج، والبن  تست ذن األ ، وعل     ح   من  امرأته((

  ال تمنعروا است ذنته مول)تره علر  الخرروج إلر  الصر   فري المسرج  فر  يمنعهر ؛ ألنره جر ء فري الحر )  فري آخرره  



شرروف المن سرربة برر)ن..، مرر  قرر    ال تمنعرروا النسرر ء مسرر ج  هللا؛ ألن فرري تنرر فر، النسرر ء مررن  إمرر ء هللا مسرر ج  هللا((
{ش نهن القرار في الب)   َن ِفي ُبُيوِتُكنَّ لكن التعب)ر بلفظ اإلم ء، إم ء هللا، هو يق ب  في  [( سور  األحزا 11 ] }َوَقر 

الذ ور عب   هللا، ولفظ العبو ية له ارتب ط  ب)رر ب لمسرج ، ف ألمرة والعبر  هرذا ب لنسربة للرذ ر، وهرذا ب لنسربة لألنثر  
ط لبررر   بررر لقرار فررري األصررر  أن النسررر ء م   ال تمنعررروا نسررر ء م المسررر ج ((العبو يرررة لهررر  ارتبررر ط ب لمسرررج ، فقررر    

، والمسرررج  هرررو م ررر ن -جررر  وعررر -الب)رررو ، هرررذه من سررربة اختيررر ر إمررر ء هللا؛ ألن إمررر ء هللا معبررر ا  مرررذل   هلل 
لمرر ذا قرر م المفعررو ؟ وهرر  )جرروز تقرر يم الف عرر  فرري مثرر  هررذا السرري ق؟ إذا    إذا اسررت ذن  أحرر  م امرأترره((العبو يررة 

  ال يعو  الضم)ر عل  مت خر في اللفظ والرتبرة، امرأتره هرذا مشرتم  است ذن  امرأته أح  م؟ ال )جوز، لم ذا؟ حت
علر  ضررم)ر يعررو  علرر  األحرر ، فررإذا قرر من  الف عرر  امرأترره عرر   إلرر  األحرر ، واألحرر  مترر خر فرري اللفررظ، ومترر خر فرري 

و  الرتبررة؛ ألنرره مفعررو ، والمفعررو  مرتبترره مترر خر  عررن الف عرر ، ولفظرره مترر خر ممنرروع، لكررن قرر م المفعررو  لررئ  يعرر
ن   ن مت خرًا في الرتبة "وش ع نحو خر ف ربره عمرر" لمر ذا؟ ألن الضرم)ر يعرو   الضم)ر عل  مت خر في اللفظ وا 
علرر  مترر خر فرري اللفررظ لكنرره متقرر م فرري الرتبررة ف عرر  عمررر "وشررذ نحررو زان نرروره الشررجر" ألنرره مثرر  مرر  عنرر ن  يعررو  

 الضم)ر عل  مت خر لفظه ورتبته. 
هرر  المقصررو  ذا  المسررج  أو الصرر   مررع الجم عررة؟  إلــى المســجد فــال يمنعهــا(())إذا اســتأذنت أحــدكم امرأتــه 

 يعني لو الس عة تسع أو الس عة سبع ق    أن  اطلع عل  ال وام، ق ل   وأن  ط لعة المسج ، إيش تقو ؟ 
 ......طالب:

صر ؛ ألنره لرو قر    أنر  أو المقصرو  الصر   فري المسرج  مرع الجم عرة؟ هرذا األ   ال تمنعوا إم ء هللا مس ج  هللا((
ال ال؟ لره أن    ال تمنعروا((اطلع لل وام الس عة سبع، ق ل   أن  ب طلع إل  المسج ، والرسو  يقرو    لره أن يمنرع وا 

ذا وج   الفتنة إذا خش)  الفتنة له أن يمنرع فري أي وقر ؛ ألن  رء المف سر  مقر م علر  جلر  المصر لح،  يمنع، وا 
يعنررري غ)رررر متزينررر   وال    ول)خررررجن تفررر  ((نررر ك شرررروط ال بررر  مرررن اعتب رهررر  هرررذا مقررررر شررررعً ، فررر  يمعنهررر ، ه

متط)برر  ، والمرررأ  ال )جرروز لهرر  أن تتط)رر  إذا أرا   الخررروج مررن ب)تهرر ، فررإن تط)برر  وخرجرر  جرر ء الررنص ب نهرر  
ئً  من زينته ، زانية، نس   هللا الس مة والع فية، ف  )جوز له  أن تخرج متط)بة،  م  أنه ال )جوز له  أن تب ي ش)

تقر م أنهرن )خررجن متلفعر   بمرروطهن، أكسررية غليظرة المرروط، مر  هري ب كسررية ن عمرة، وتبر)ن مر  تحتهر ، وتشررف 
 عم  وراءه ، ال. 

، في بعض الرواي   عنر  مسرلم  واقر  برن عبر  هللا برن عمرر، وعبر  هللا برن عمرر بن عمر ""فقال بالل بن عبد هللا
يعنري  ر ن الب عر  لرب   برن عبر  هللا  هن"وهللا لمـنع "فقـال بـالل بـن عبـد هللا:ق  عن ه أوال  منهم ب  ، ومنهم وا

الغ)ر ، و  نه يعيش في ظرف  ثر فيه التبرج،  ثر فيه التس ه ، يعني بعض الظروف أحي نً  تملي عل  اإلنس ن 
ح    وهللا نبي نروح أن )نطق ب  م ال يحس  له حس  ، يعني من رأى  ثر  التبرج في أق س البق ع، ثم ق ل  وا

ن خررذ عمررر ، وأقسررم عل)هرر  أال تخرررج، مرر  تطلررع، لكثررر  مرر  رأى، يعنرري )تصرررف مررن خرر   حرقررة )راهرر  فرري أقرر س 
البق ع، هن  يقو  ابن عمر  ف  يمنعه ، فق   ب   بن عب  هللا  وهللا لمنعهن، هذا  افعه إيش؟ ال شك أنه الغ)ر ، 

يس  شررعية، ال بر  أن تكرون هرذه الغ)رر  مقننرة ب لنصروص الشررعية، ولرذا لكن الغ)ر  التي تص  م به  النصوص ل
"ما سمعت سبه سبً  ش ) ًا، قس  عليه  فسبه سبا  سيئا " -يعني أب ه عب  هللا بن عمر- "فأقبل عليه عبد هللاق    



عليره -لنبري يم ن وال س  أح  مثله قر ، لمر ذا؟ ألن   مره فيره مصر  مة للرنص، فيره مع رضرة لكر م ا مثله قط"
ــِرهِ ، -الصرر   والسرر م ِخَيــَرُة ِمــن  َأم  ــر ا َأن َيُكــوَن َلُهــُم ال  ِمَنــٍة ِإَذا َقَضــى َّللاَُّ َوَرُســوُلُه َأم  ِمٍن َواَل ُمؤ  {}َوَمــا َكــاَن ِلُمــؤ   م 

م  لك   م خ ص، ق  أحسن من انته  إل  م  سمع، عليك أن ترض  وتسلم، جر ءك نرص  [( سور  األحزا 16 ]
كت   والسنة عليك أن تسلم، يقو  ابرن عبر س  )وشرك أن تنرز  علري م حجر ر  مرن السرم ء أقرو   قر   رسرو  من ال

هللا وتقولررون  قرر   أبررو ب ررر وعمررر! يعنرري تعرر رض النصرروص بمثرر  قررو  أبرري ب ررر وعمررر، وهمرر  اللررذان قرر  أمرنرر  
النر س ويقرو   الرسرو  يقرو ،  ب القت اء بهم ، لكن ال تع رض بهم النصوص المرفوعة، ويوج  من )تص ى إلفتر ء

يقررو   ال يرر  أخرري هررذا ع مرر   الضررعف عليرره ظرر هر ،    ال يفلررح قرروم ولرروا أمرررهم امرررأ ((أو فرري البخرر ري حرر )   
الواقع )ر ه،  )ف )ر ه؟ يقو   ي  أخي غ ن ي ح م  الهنرو  فري وقتهر  سربعم ئة مل)رون ونجحر ، وت تشرر ح مر  

راء إسررررائ)  هزمرر  العرررر   لهررم، شررروف أفلحرروا، يعنررري بمثرر  هرررذا ترررر  االنجل)ررز ونجحررر ، وجلرر  مررر ))ر رئيسررة وز 
النصوص؟! ويوشك أن تنز  علي م حج ر  من السم ء، أقو   ق   رسرو  هللا تقولرون  قر   أبرو ب رر وعمرر،  )رف 
مث  هذا؟ ومع األسف أن هذا له ش ن ويفتي، وحم  رايرة الر عو  سرن)ن، لكرن بمثر  هرذا نتع مر  مرع النصروص؟! 

 ا ض   في الفهم. مث  هذ
يعنري قر  يقر    إن ابرن عمرر حصر  عنر ه مرن  "فأقبل عليه عبد هللا فسبه سبا  سـيئا  مـا سـمعته سـبه مثلـه قـط"

صـلى هللا -"وقـال: أخبـرك عـن رسـول هللا الغ)ر  عل  السرنة أكثرر ممر  حصر  عنر  ابنره مرن الغ)رر  علر  مح رمره 
ف الشر )  أنره )وجر  )رروج بعرض مرن أصر)  بلوثر   عقليرة اآلن مرع األسر "؟!وتقول: وهللا لمـنعهن -عليه وسلم

)رر عون أنهررم عق ن)رر)ن، قرر  أصرر)بوا بلوثرر   عقليررة، وترر ثروا بمرر  يمليرره علرر)هم أعرر اؤهم، يعرضررون النصرروص علرر  
عقولهم، ف لنصوص عربية، ونحن عر  ونفهم، ولن  فهم وال أحر  يقرف فري وجوهنر ، يعنري فهرم )خر لف فهرم سرلف 

و   نحرن نفهرم العربيرة، وهللا مر  تفهرم مرن العربيرة شريء، يعنري إذا تر ر  الحريرة ألمثر   هرؤالء األمة وأئمتهر ، وتقر
)تكلمون  يفم  ش ءوا، إذًا لم ذا ج ء النهي عن تفس)ر القرآن ب لرأي والتش )  في ذلك؟ وتورع األئمرة الكبر ر حفر ظ 

مرن هررذه  -عليره الصر   والسر م-لنبري اإلسر م تورعروا عرن تفسر)ر غرير  السرنة؛ ألنرك تجرزم برر ن هرذا هرو مررا  ا
 تح ررم ألنررك ؛اللفظرة، وتفسرر)ر الغرير  تفسرر)ر  ر م النبرري علر  مرر  يقرو  أهرر  العلرم  جرر )ر بر لتحري، حررري بر لتوقي

 أن مررن تمنرع أيضر ً  القررآن تفسر)ر بر لرأي التفسر)ر مرن منعرر   مر  مررا ه، هرذا أن -والسر م الصر   عليره- النبري علر 

 العرفيرة الحقر ئق ويقر م يفهرم مرن برأيره يفسرر ألن المج   )ترك وه  برأيك، -والس م الص   هعلي- النبي   م تفسر

 الكرررام، صررح بته وعررن القرررآن، تفسرر)ر فرري -وعرر  جرر - هللا نبرري عررن جرر ء مرر  علرر  عشرر)رته برر)ن أو بلرر ه، فرري السرر ئ  

 علر  ابنترك تجبرر أن لرك )جروز ال لره  يقر   شرخص ،-والسر م الصر   عليره- النبري وع يشوا التنزي  ع صروا الذ)ن

ِرُهوا }َواَل  يقو   -وع  ج - هللا يقو  ب لقرآن، يست   لم ذا؟ ق    تري ه، ال شخص من الزواج ِبَغاء َعَلى َفَتَياِتُكم   ُتك   ال 

نَ  ِإن   ن ا{ َأَرد  ـِرههُّنَّ  }َوَمن قر    أن إل  [النررور سور  (11 ] َتَحصُّ ـَراِهِهنَّ  ع ـدِ بَ  ِمـن َّللاََّ  َفـِإنَّ  ُيك  ِحـيٌم{ َغُفـورٌ  ِإك   سرور  (11 ] رَّ

 مرع )تع مر  عق  هذا ه  النصوص؟! يفهم هذا تبغ)نه، إال تبغيه م  تقو   والرحمة، المغفر  هذه أري  أن  يقو   [النرررور

 هري تريال- الغ)لرة عرن أنهر   ر   أو   أر   ح )   في يعني فهومهم؟! مث  فهومن  ويقو   رسوله وق   هللا ق   م 

 )تضرررر وال الحمرر  وقرر  )رضررعون  بررذلك(( أوال هررم )تضرررر وال يغ)لررون  والررروم فرر رس فررإذا -الحمرر  وقرر  اإلرضرر ع

 والحضرر را  األخرررى  األمررم مررن إفرر  ا  مررزيج الشرررعية النصرروص إن يقررو   مررن الصررحف فرري وي ترر  بررذلك، أوال هررم



 ذلرك فري بمر  األرض وجره علر  مرن جميرعل والنصوص ال )ن صحيح؟   م هذا ه  الصحف، في   ت  هذا الس بقة،

 هرر  تتضرررر ال األخرررى  واألمررم هررذا بمثرر  )تضررررون  الوقرر  ذلررك فرري النرر س أقرر  وهررم العررر   رر ن فررإذا والررروم، فرر رس

 الشررع ألن نرص؛ يصر ر مر  )تضررر؟ مر  النر س وأكثرر  لهر  األمرة يشم  نص -الس مو  الص   عليه- النبي يص ر

 األرض، وجره جميرع علر  لمرن ال، الحجر ز، ألهر  أو نج ، أله  أو وح ه ، الب)ئة هذه أله  أو وح هم، للعر  ليس

 مرنهم اسرتف   والرروم ف رس استف   الرسو  ال، يقو   وهذا يمنع، نص يص ر ف  بهذا )تضرر ال الن س أكثر   ن فإذا

 أحر ثن مر  النسر ء حر  أ أن بعر  أن )ررى  مرن العلم أه  من التره  ! هذه بمث  النصوص وتع رض هللا! سبح ن هذا،

نم  للنص، مع رضة ليس ومنعهن المنع، لألولي ء   ون  والعج ئز للكب ر يسمح أنه )رى  من ومنهم المف س ، ل رء هو وا 

 شرريء هررذا تمنررع ع نررة أو  ررذا، ألنهرر  تمنررع ف نررة  ررون  لكررن الجررواز، األصرر  الشرررعي الح ررم أن )بقرر  لكررن الشرروا ،

 ريبرة أو خيفرة اإلنسر ن أوجرس إذا لكرن تخررج، أن أرا   إذا تمنرع ال المررأ  وأن ،الجرواز الشررعي الح رم أن )بق  آخر،

 نعم. أب ًا، للنص مص  مة ي ون  وال أب ًا، ال، ال، له   ق   مرضي غ)ر وضع عل  خرج  أو
  عنك. هللا عفا
 قبــل ينركعتــ -وســلم عليــه هللا صــلى- هللا رســول مــع صــليت قــال: -عنهمــا هللا رضــي- عمــر بــن هللا عبــد وعــن

 فأمـا :لفـظ وفـي العشـاء، بعـد وركعتـين المغـرب، بعـد وركعتين الجمعة، بعد وركعتين الظهر، بعد وركعتين ،الظهر

  بيته. ففي والجمعة والعشاء المغرب
 بعـد خفيفتـين سجدتين يصلي كان  -وسلم عليه هللا صلى- النبي أن حفصة حدثتني :قال عمر ابن أن :لفظ وفي

 فيها. -وسلم عليه هللا صلى- النبي على أدخل ال ساعة توكان الفجر، يطلع ما
أشـد علـى شـيء مـن النوافـل  -صـلى هللا عليـه وسـلم-قالـت: لـم يكـن النبـي  -رضـي هللا عنهـا-ائشـة ع وعن

  تعاهدا  منه على ركعتي الفجر.
 .))ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها(( :وفي لفظ لمسلم
   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

 -صلى هللا عليه وسلم-قال: صليت مع رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 
صل  -" في الرواية األخرى  "حفظ  من رسو  هللا -صل  هللا عليه وسلم-فذ ر الروات  "صل)  مع رسو  هللا 

حررر )  فررري صررر   " ع قرررة الحررر )  بصررر   الجم عرررة، بررر   فضررر  صررر   الجم عرررة ووجوبهررر ، ال-هللا عليررره وسرررلم
 -رحمره هللا تعر ل -التطوع، والترت)  عن  أه  العلم أن ص   التطوع في آخرر  تر   الصر  ، فرإن  ر ن المؤلرف 

صرل  هللا -لحظ قوله  "مع" وأنه يسن التجميع في النواف  فله وجه، لكن الرواية األخررى  "حفظر  مرن رسرو  هللا 
لفرائض، هذا األصر ، للفررائض، وجر ء فري صرلوا  هري نوافر  عشر ر ع  " والجم عة ال شك أنه  ل -عليه وسلم

بربعض أصرح به وصرل   -عليه الص   والسر م-عن  أه  العلم، مث  ص   الكسوف، ص   الل) ، صل  النبي 
معه ابن عبر س جم عرة، فر لتجميع فري النوافر  مر  لرم ي رن  )ر ن وعر    ال بر س بره، أمر  مرن  ر ن  ) نره ال يصرلي 

هذا )خرج من ح)ز السنة إل  االبت اع، لكن لو صل  ن فلة مر  أو مررا  معر و   بح)ر  ال ي رون  ن فلة إال جم عة
 . -عليه الص   والس م-ع    وال  ) ن، فعله النبي 



وجر ء فري الحر )  الصرحيح  ركعتين قبل الظهر وركعتين بعـدها" -صلى هللا عليه وسلم-"صليت مع رسول هللا 
   قبر  الظهرر، وهنر  ر عتر)ن قبر  الظهرر ور عتر)ن بعر ه ، والعر   األقر  )ر خ  فري ح )  أم المرؤمن)ن  أربرع ر عر

األكثررر، ف ألفضرر  أن يصررلي قبرر  الظهررر أربررع ر عرر   يفصرر  ب)ررنهن بسرر م، أربررع ر عرر   يعنرري بسرر م)ن، أربررع 
 يرة ر عتر)ن، ر ع   قب  الظهر، وهن  يقو   ر عت)ن قبر  الظهرر ور عتر)ن بعر ه ، راتبرة الظهرر القبليرة أربرع، والبع

لكن إذا ف ت  الراتبة القبلية مت  يصل)ه ؟  خل  والص   مق مة، وأن  م  تسنن ، م  صل)  الراتبة، وصل)  مع 
 الجم عة، وسلم  مع اإلم م مت  تقضي الراتبة القبلية أو نقو   سنة ف   محله ؟ نعم؟ 

 طالب:.......
عليرك سر  ر عر   ثر   تسرليم  ، أربرع القبليرة واثنتر ن تقض  مب شر  قب  البع ية أو بع ه ؟ أن  اآلن صرل) ، 

البع يررة، المقرررر عنرر  أهرر  العلررم أنررك تصررلي تررؤ ي بعرر  الصرر   مب شررر  الراتبررة البع يررة، ثررم تقضرري الراتبررة القبليررة، 
لم ذا؟ ألن الراتبة القبلية مقضية مقضية هي قض ء؛ ألن وقته  قب  الص  ، لكن لو صل)ته  قض)ته  بع  الص   

 ن  الص   البع ية أيضً  قض ء؛ ألن األصر  أنهر  بعر  الصر   مب شرر ، وتكمر  بهر  الصر  ، فرإذا أخرتهر  حتر   
تقضي الراتبة القبلية ص ر الك  قضر ء، ف هر  العلرم يقرررون أنرك تصرلي الرر عت)ن اللتر)ن بعر  الصر   مب شرر ، ثرم 

عرر ه ، مررن ف ئرر ته  أن اإلنسرر ن إذا جرر ء إلرر  بعرر  ذلررك تقضرري مرر  ف تررك، هررذه الرواترر  الترري هرري قبرر  الصررلوا  وب
الفريضة من أعم له وأشغ له وأتع به ال زا  القل  مرتب  ب ني ه، فإذا قر م بر)ن )ر ي صر ته الفريضرة مر  يقربره إلر  

من التنف ، وي ون سببً  في غفلتره ونسري نه ألمرور الر ني  ال شرك أنره سروف يقبر  علر  الفريضرة؛  -ج  وع -هللا 
ب ل رجرررة األولررر  الفريضرررة، خمرررس صرررلوا   تررربهن هللا علررر  أحررر  م فررري ال)ررروم والل)لرررة، فرررإذا صرررل   ألن المقصرررو 

اإلنس ن م   ت  له قبر  الفريضرة ال شرك أنره )تهير  ألن يقبر  علر  فريضرته بقلبره، بخر ف مر  لرو صرل  الفريضرة 
ي يقرأ لرو )بتلري يصرلي مر  فيره من  ون ف ص  ب)نه وب)ن أعم   ال ني ، والقل  الق سي والم)  م  فيه ح)لة لو )بتل

جرر  -حليررة، الغ فرر  غ فرر ، لكررن يحرررص اإلنسرر ن علرر  أن يحصرر  لرر  الصرر   وهررو الخشرروع واإلقبرر   علرر  هللا 
 . -وع 

مشروعية الر عت)ن بع  الفررائض بعر  الصرلوا  مرن أجر  التكم)ر ؛ ألنره أو  مر  )نظرر فري المررء  "وركعتين بعدها"
ونعم ، إذا   ن هذه الفرائض عل  الوجه المرضي ال ب س، لكن إذا أ )ر   في ص ته،   ن يصلي الفرائض به 

 عل  شيء من الخل  يق    انظروا ه  لعب ي من تطوع؟ ألن التطوع ي م  به الفرض. 
وج ء في الجمعة أربع ر ع   بع  الجمعة من ح )  ع ئشة، هذا ح )   وركعتين بعد الجمعة" ،"وركعتين بعدها

  مررن حرر )ثه  أيضررً  جرر ء أربررع ر عرر   بعرر  الجمعررة، وأهرر  العلررم يحملررون الررر عت)ن بعرر  ابررن عمررر ر عترر)ن، حترر
الجمعة إذا   ن  في الب) ، واألربع إذا   ن  في المسج ، لتتفق النصوص، ومنهم من يقو   إن الجمعة يصل  

ت خ  في األربع،  م  بع ه  س  ر ع  ، ت ضم ه ت ن الر عت ن واألربع، ومنهم من يقو   أربع فق ؛ ألن الثنت)ن 
 أ خلن  الر عت)ن هن  قب  الظهر في األربع. 

ن زا  فر جره علر  هللا  ن صرل  فري الب)ر  يصرلي ر عتر)ن، وا  وعل     ح   إن صل  في المسج  يصلي أربعرً ، وا 
ط)  العصرر؟ العصرر لريس لهر  راتبرة ال قبليرة وال بع يرة، لكرن مرن  "وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب"

والحر )  ال يسرلم، لكنره    رحرم هللا امررأ صرل  قبر  العصرر أربعرً ((صل  قب  العصر أربعً  ج ء الح  علر  ذلرك 



يصلح ل ست ال  في مث  هذا الموضع، لكنه  ليس  راتبة، يعني من النواف  المطلقة، وال راتبة بع  العصر؛ ألنه 
مررن أرا  أن    لمررن شرر ء((ثررم قرر       المغررر ((  صررلوا قبرروقرر  نهرري، بعرر  المغررر  ر عترر ن، وقبلهمرر  نفرر  مطلررق 

يصلي قب  المغر  له أن يصلي، وأم  الر عت ن بع  المغر  فهم  الراتبة، ور عت)ن بع  العش ء، هرذه هري الراتبرة، 
"وفــي لفــظ: فأمــا المغــرب والعشــاء والفجــر الراتبررة بعرر  العشرر ء، وهرري غ)ررر قيرر م الل)رر ، غ)ررر التهجرر  غ)ررر الرروتر 

ــه"والجمعــة ففــي ب عليرره -واألصرر  أن الصرر   فرري الب)رر  أفضرر  إال الم توبررة، لكررن هنرر ك صررلوا  لررزم النبرري  يت
 التنف  ف)ه  في الب)  منه  م  ذ ر.  -الص   والس م

كـان يصـلي سـجدتين  -صلى هللا عليه وسـلم-وفي لفظ للبخاري: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي "
همر  الر عتر ن راتبرة الفجرر، وهمر  خ)رر مرن الر ني  ومر  ف)هر   مر  سري تي، ومر   ه تر ن ما يطلع الفجـر" خفيفتين بعد
أش  تع هر ًا وحرصرً  علر  ر عتري الفجرر والروتر، بح)ر   ر ن ال )تر همر  سرفرًا  -عليه الص   والس م-  ن النبي 
الر عررة،  سررج ت)ن )رررا  ب لسررج   كــان يصــلي ســجدتين خفيفتــين" -صــلى هللا عليــه وســلم-"أن النبــي وال حضرررًا 

  مرن أ رك سرج   مرن صر   الصربح قبر  أن تطلرع الشرمس فقر  أ رك سج ت)ن يعني ر عت)ن، وج ء في الح )   
را   الر روع،  الصبح(( َبـاَب ق   الراوي  والسج   إنم  هي الر عة، ج ء في النصوص إط ق السجو  وا  ُخُلوا  ال  }َواد 
دا { را   السجو ، يعني ر عً ، م  يم [( سور  البقر 59 ] ُسجَّ  ؟من )ذ ر ن ال خو  سج ًا، ط)  ج ء إط ق الر وع وا 

يعني س ج ًا، المقصو  أن هن  يسج  سج ت)ن خفيفت)ن، يعني )ر ع ر عت)ن خفيفت)ن، هذه صرفة راتبرة  "خر راكع ً "
  .فصفة ه ت)ن الر عت)ن التخف)ف ؟ال أ ري أقرأ بف تحة الكت   أم ال"  الصبح، حت    ن  ع ئشة تقو 

ألنرره يصررلي هرر ت)ن  فيهــا" -عليــه الصــالة والســالم-"بعــد مــا يطلــع الفجــر، وكانــت ســاعة ال أدخــل علــى النبــي 
 الر عت)ن، ويضطجع بع هم ، السنة االضطج ع بع  الر عت)ن في الصبح حت  )ؤذنه ب  . 

نوافل أشد على شيء من ال -صلى هللا عليه وسلم-قالت: لم يكن رسول هللا  -رضي هللا عنها-"وعن عائشة 
 ."تعاهدا  منه على ركعتي الفجر" وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

رر  مل)ررون، والرر ني  ف)هرر   قرر  يقررو  ق ئرر   ه ترر ن الر عترر ن تؤ يرر ن فرري  قيقترر)ن، واإلنسرر ن ي رر ح طررو  عمررره مرر  حص 
ال ني  ال تزن عن  هللا جن ح بعوضة، لو  ،-ج  وع -الملي را ، نعم هي خ)ر من ال ني  وم  ف)ه ، يعني عن  هللا 

  ن  تزن عن  هللا جن ح بعوضة م  سق    فر منه  شربة م ، لكن ه  يقر ر المسرلمون قر ر الر ني  وقر ر اآلخرر ؟ 
الذي )له  وراء ال ني  ل)ر  نهر ر، وينشرغ  عرن الواجبر  ، ويقطرع األرحر م، ويرتكر  المحرمر   مرن أجر  الكسر ، 

ف حقيقرة الر ني ؟  ررن فري الر ني    نررك غرير  أو عر بر سرب) ، ومررع ذلرك )بنري القصررور  سر  الحطر م هر  هررذا عرر 
الش هقة، ويمتلك األموا ، ويقطع األرح م، ويرتك  محرم   وموبقر   مرن أجر  الحطر م، ويبخر  ب ألر ر ن، )بخر  

ب لفعر  سرع)  برن ب لز    التي هي ر ن من أر  ن اإلس م، ه  هذا عرف حقيقرة الر ني ؟ الرذي عررف حقيقرة الر ني  
المسرر) ، جرر ءه منرر و  الخليفررة )خطرر  ابنترره البنرره، هررذا السررف)ر منرر و  الخليفررة يقررو   ج ءتررك الرر ني  يرر  سررع)  
بحذاف)ره ، ابرن الخليفرة )رير  بنترك، مر ذا  ر ن جروا  سرع) ؟ قر    إذا   نر  الر ني  ال ترزن عنر  هللا جنر ح بعوضرة، 

؟ صحيح وش بيعطيره مرن هرذا الجنر ح؟ لكرن هللا المسرتع ن حر   فم ذا عس  أن يقص لي الخليفة من هذا الجن ح
المسلم)ن، وواقع المسلم)ن، ولس ن الح   يقو  ب عل  الصو   أ ن  شيء مرن الر ني  فري عررف  ث)رر مرن النر س 
ن لم يقله  بلس نه، هذا فع   ث)ر من الن س، يعني لغ  الن س، وصرخبهم ولهرثهم وراء  أفض  من اآلخر ، يعني وا 



ن اعتن  ب ني ه، و  ن عل  خ ف األص ، خ ف اله ف الشرعي مرن هذه ال  ني  )ؤ   هذا، لكن عل  اإلنس ن وا 
وجو ه وهو تحق)ق العبو ية، إذا نسري  )نره فر  )نسر  مر  أوجر  هللا عليره، وال )جروز لره بحر   أن )رتكر  مر  حررم 

 علم. ، وهللا أ -إن ش ء هللا تع ل -هللا عليه، وم  ع ا ذلك األمر فيه سه  
 وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4كتاب الصالة ) -شرح: عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.
 لسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هلل رب العالمين، والصالة وا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 األذان باب 

 ، ويوتر اإلقامة. األذان قال: أمر بالل أن يشفع  -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك 
ن، أمر  الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسروله، نب)نر  محمر  وعلر  آلره وصرحبه أجمعر)

 بع   
   -رحمه هللا تع ل -فيقو  المؤلف 

 األذان باب 
الب   تق م تعريفه في األص ، م  ) خ  ويخرج منه، حقيقتره العرفيرة عنر  أهر  العلرم مر  يضرم فصرواًل ومسر ئ  فري 
ن شرئ  فقر   اسرم مصر ر، أذن )رؤذن  الغ ل ، وهنر  مر  يضرم أح  )ر  )جمعهر  وصرف واحر ، واألذان  مصر ر، وا 

ــَن َّللا ِ َوَرُســوِلِه{وأذانررً ،  مرر  تقررو    لررم ي لررم تكليمررً  و  مررً ، وهررو فرري األصرر  اإلعرر م  ت ذ)نرر ً  ( سررور  1 ] }َوَأَذاٌن مِ 
يعني إع م، وهو اإلع م ب خو  وق  الص   أو بقربه، هذا األذان ، وه  هو من متعلق   الوق  أو مرن  [التوبة

 م ب خو  وق  الص   هر  معنر  هرذا أنره إذا نسري أن )رؤذن فري أو  متعلق   الص   نفسه ؟ إذا قلن   إنه اإلع
الوق  أو ن م عن الص   حت  خرج الوق  أو     )ؤذن أو ال )ؤذن؟ إذا قلن   إنه من أج  الوق   م  )ر   عليره 

  أذن للف ئتررة صرر  -عليرره الصرر   والسرر م-قلنرر   خرر ص انتهرر  الوقرر  فرر  )ررؤذن لهرر ، والنبرري  -التعريررف–الحرر  
الصبح، وأذن للمجموعة في عرفة، في مز لفة، الح م واح  فيم  إذا وص  في أو  الوق  أو في آخره، يعني مرن 
وصرر  إلرر  جمررع فرري منتصررف الل)رر  )ررؤذن أو ال )ررؤذن؟ )ررؤذن، مررن نرر م عررن الصرر   حترر  طلعرر  الشررمس وخرررج 

ن متطلبرر   الصرر  ، فرر إلع م ، فهررو إعرر م برر خو  الوقرر ، وهررو مرر-عليرره الصرر   والسرر م-الوقرر ، أذن النبرري 
 ب خو  الوق  من أج  الص  . 

واألذان  إذا ت ملنرر  فرري جملرره مررن التكب)ررر فرري أولرره واالعتررراف واإلقرررار ب لشرره  ت)ن، والرر ع ء إلرر  الصرر   بلفظهرر ، 
سر ئ  وبم  تحتويه من ف ح، وتكرار هذا التكب)ر، ثم الختم ب لمة التوح)   لمة اإلخ ص، وجر ن ه مشرتم  علر  م

، ففيره -عليره الصر   والسر م-، واالعتراف له واإلذع ن والشه    بص ق نبوته -ج  وع -االعتق   وتعظيم هللا 
إثبرر   للتوح)رر ، ونفرري للشرررك ب أللفرر ظ، وأصرر  المشررروعية إنمرر  هرري مررن أجرر  اجتمرر ع النرر س للصرر  ، وفرري أو  

عليررره الصررر   -جرر ء  االقتراحررر  ، أرا  النبرري األمررر مررر   رر ن عنررر هم شرريء إنمررر  )تح)نرررون الصرر   ف)جتمعرررون، ف
أن )وج  شيء )جمعهرم للصر  ، فر قترح بعضرهم أن )تخرذ نر قوس مثر  نر قوس النصر رى، قر   بعضرهم   -والس م

ألن المش بهة ممنوعة، ق   بعضهم  نتخذ ن رًا، قر     -عليه الص   والس م-بوق مث  بوق ال)هو ، رفض النبي 



ا عل  شيء، فرأى عب  هللا بن زي  برن عبر  ربره فري المنر م قر    طر ف بري وأنر  نر ئم رجر  ذاك للمجوس، ولم )تفقو 
أو ط ئف ب) ه ن قوس فقل  له  ي  عب  هللا أتبيع الن قوس؟ فقر    ومر  ترير  بره؟ قلر   نجمرع عليره النر س للصر  ، 

ه األذان، بتربيع التكب)رر مرن غ)رر ق    أال أ لك عل  خ)ر من ذلك، تقو   هللا أكبر، هللا أكبر... إل  آخره، وعلم
فقر     -عليه الص   والسر م-ترجيع، هذا أذان عب  هللا بن زي  بن عب  ربه، فلم  أصبح قص الرؤي  عل  النبي 

ثم ج ء عمر وب)ن أنه رأى هرذه الرؤير ، المقصرو  أنهر  رؤير  حرق، اكتسرب  الشررعية مرن إقرراره    ألقه عل  ب  ((
 ، هذا ابت اء مشروعية الت ذ)ن للص  ، يقو  في الح )   -عليه الص   والس م-
عليره -اآلمرر هرو النبري  ويـوتر اإلقامـة" ،قال: أمر بالل أن يشـفع األذان -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك "

؛ ألن الصح بي إذا ق    أمرن  أو نه)نر  ال )تصرور أن يسرن  األمرر والنهري ال سريم  فري المسر ئ  -الص   والس م
ن أ ع  فريق من أه  -عليه الص   والس م-رعية إل  غ)ر من له األمر والنهي وهو النبي الش ، فهو مرفوع، وا 

)ترر ر  العلررم أنرره ال ي ررون مرفوعررً  حترر  يصرررح برر آلمر والنرر هي، لكررن مررن )تصررور أن يرر مر برر   بشررفع األذان  وا 
رف إال إل  من له األمرر والنهري وهرو النبري ؟ إذا أطلق األمر ال )نص-عليه الص   والس م-اإلق مة غ)ر النبي 

 . -عليه الص   والس م-، ولو ق   ذلك بع  وف   النبي -عليه الص   والس م-
 قرررررررررررو  الصرررررررررررح بي مرررررررررررن السرررررررررررنة أو
   بعررررررررررررررررر  النبررررررررررررررررري ق لررررررررررررررررره ب عصرررررررررررررررررر  

 نحررررررررررو أمرنرررررررررر  ح مرررررررررره الرفررررررررررع ولررررررررررو 
   علرررررر  الصررررررحيح وهررررررو قررررررو  األكثررررررر  

بر آلمر الحتمر   أن ي رون األمرر مرن غ)رره، أمررهم أبرو ب رر، أمررهم  مرنهم مرن قر    ال يعتبرر مرفوعرً  حتر  يصررح
عمر، أمرهم من تول  أمرهم، لكن المرجح عن  ع مة أه  العلم هو القو  األو ، إذا صرح الصح بي ب آلمر أمر 

لكررن  بر اًل أن يشرفع األذان، ويرروتر اإلق مرة فهرذا ال خر ف فرري  ونره مرفوعرً ، -صرل  هللا عليره وسررلم-رسرو  هللا 
ه  الصيغة صيغة أمر ونهي؟ ه  هي في القو  بمنزلة أفع ، اشفع ي  ب   األذان، وأوتر اإلق مة؟ الجمهور نعم 

-بمنزلته ، ولفظ األمر يغني عن صيغته، ويقوم مق مه، فقو  ع ئشة  أمرن  أن ننز  الن س من زلهم، بمنزلة قوله 
ال فررق، وخر لف فري هرذا بعرض    أنزلروا النر س منر زلهم((،  مر  جر ء فري بعرض الرواير    -عليه الص   والس م

مررن شررذ، وقرر    ال ي ررون ملزمررً ، وال )رر   علرر  األمررر والنهرري حترر  )نقرر  اللفررظ النبرروي؛ ألن الصررح بي قرر  يسررمع 
عليره -  مً  يظنه أمرًا أو نهيً ، وهو في الحقيقة ليس ب مر وال نهري، هرذا إذا قر   الصرح بي، لكرن إذا قر   النبري 

فر آلمر والنر هي هرو هللا    نه)  عرن قتر  المصرل)ن((أو    أمر  أن أسج  عل  سبعة أعظم((  -   والس مالص
 ، وال )ختلف في ذلك.-عز وج -

فتكررون جملرره شررفعً ، بمعنرر  أن  رر  جملررة مررن جملرره تكررون شررفعً ، فرر لتكب)ر أربررع،  "أمــر بــالل أن يشــفع األذان"
الص   اثنت ن واثنت ن، ثم التكب)ر في النه يرة وفري اآلخ)رر اثنتر ن، وخرتم بر  والشه    اثنت ن واثنت ن، وال ع ء إل  

إله إال هللا واح ، في ون قوله  أمر ب   ب ن يشفع األذان يعني جم  األذان أغلبي؛ ألن  لمة التوح)  فري النه يرة 
 واح  ، ي ون أغلبيً . 

  مرر ذا عررن التكب)ررر فرري أولهرر ؟ جرر ء االسررتثن ء فرري اإلق مررة جملهرر  وتررر، علرر  واحرر   واحرر  ، ط)رر "ويــوتر اإلقامــة"
اإلق مة لفظ اإلق مة، ويوتر اإلق مة إال اإلق مة، يعني إال لفظ اإلق مة، ق  ق م  الص   فإنه ي ررر، ومر  عر ا ذلرك 
ال  )بقرر  علرر  األصرر  وتررر، لمرر ذا لررم يسررتثن التكب)ررر فرري أو  اإلق مررة أو هررو واحرر  ؟ التكب)ررر فرري اإلق مررة واحرر   وا 



ال وتررر؟ عرفنرر  أن األذان   لرره شررفع مرر  عرر ا  لمررة التوح)رر  بررآخره، اث نترر)ن؟ إذا أقرر م المررؤذن، اآلن اإلق مررة شررفع وا 
في ون أغلبي، ط)  اإلق مة في أوله  هللا أكبر هللا أكبر، وف)ه  ق  ق م  الص   ق  ق م  الص  ، وفي آخره  هللا 

ال ال؟ اإلق مررررة مسررررتثن  ،  لفررررظ اإلق مررررة مسررررتثن ، قرررر  ق مرررر  الصرررر   إال اإلق مررررة جرررر ء أكبررررر هللا أكبررررر، صررررحيح وا 
اسرتثن ؤه ، فمرر ذا عررن التكب)ررر فرري أو  األذان وفرري آخررره؟ لمر ذا لررم يسررتثن مثرر  لفررظ اإلق مررة؟ ب عتبرر ر األذان علرر  

 النصف من األذان. 
 .......طالب:
 أ)وه؟ 
 .......طالب:

  وفرري األخ)ررر؟ يعنرري هررذا ممرر  )رررجح برره قررو  مررن يعنرري  رر ن األذان فرري األو  اثنترر)ن، يعنرري علرر  النصررف، ط)رر
يقررو   إن جملترري التكب)ررر تررؤ ى بررنفس واحرر ، فيقرر    هللا أكبررر هللا أكبررر، فتكررون   لجملررة الواحرر  ، ويسررت   بررذلك 
بحرر )  اإلج بررة إج بررة المررؤذن، فررإذا قرر   المررؤذن  مرر  فرري الصررحيح  هللا أكبررر هللا أكبررر قرر    هللا أكبررر هللا أكبررر، 

ي الشرره  ت)ن، قرر    فررإذا قرر    أشرره  أن ال إال هللا قرر    أشرره  أن ال إلرره إال هللا، في ررون تربيررع التكب)ررر فرري ب)نمرر  فرر
أوله   لجملت)ن، وتثنية التكب)ر في اإلق مة   لجملة الواح  ، ويبق  أنه إذا جمع لفظ التكب)رر فري أو  األذان  فإنره 

خره وقلنر  فري أولره    لجملرة الواحر   ال بر  أن نقرو  فري آخرره  ال )جمع في آخره ليطر  القو ؛ ألنه إذا جمع في آ
  لجملة الواح  ، وح)نئذ  ي ون التكب)ر واح ، ونحت ج إلر  أخراجره مرن العمروم، واضرح أو مر  هرو بواضرح؟ يحتر ج 
إل  إع    أو م  يحت ج؟ ط)  أمر ب   األمر للوجو ، وهو ت بع لح م األذان فري الجملرة، ح مره علر  الخر ف 
ب)ن أه  العلم، والمتقرر أنه واج  عل  الكف يرة، إذا قر م بره مرن ي فري سرق  علر  البر ق)ن، وهرو الر ع ء للجم عرة، 
ن جعرر  أكثررر مررن مررؤذن فعلرر  التنرر و   مرر  سرري تي، فرر لمرجح أن األذان فرررض  والجم عررة ي فرر)هم مررؤذن واحرر ، وا 

أثر له في الص  ، بمعن  أنهم لرو لرم )ؤذنروا  ف ية، ومن أه  العلم من )رى أنه سنة، وعل   ونه فرض  ف ية ال 
وصررررلوا صرررر تهم صررررحيحة؛ ألن التفررررري  برررر مر خرررر رج عررررن الصرررر  ، واألذان  ترررروقيفي ال تجرررروز الزيرررر    فيرررره وال 
ذا أرا  المؤذن أن ي تي ب ي ذ ر فل)نتق  عن م  نه، ويسرمع مرن بعرض المرؤذن)ن بعرض األذ ر ر قبر   النقص ن، وا 

ذا انتهرر ، وهررو فرري م  نرره علرر  نفررس المسررتوى مسررتوى الصررو ، وهررذا ال شررك أنرره )رر خ  فرري اإلحرر ا ،  الب ايررة وا 
)نتقرر  مررن م  نرره، ويررذ ره بمرر   -جرر  وعرر -إحرر ا  قرر ر زائرر  علرر  العبرر    المحرر    شرررعً ، فررإذا أرا  أن )ررذ ر هللا 

الصر   قر    صرلوا ش ء، وأص  األذان ال ع ء إل  الص  ، ولرو أن المرؤذن إذا انتهر  مرن أذانره  عر  النر س إلر  
رحم ررم هللا، فرري م  نرره فرري المنرر ر  أو برر لم بر أو بغ)ررره نقررو   هررذا ال )جرروز، األذان ألفرر ظ محرر    شرررعً  ال تجرروز 
الزي    عل)ه  وال النقص ن منه  إال في ح و  م  جر ء الشررع ب لزير    فيره والنقصر ن، فري التكب)رر هر  هرو تربيرع أو 

الشرره  ت)ن بعرر  أن )ؤ )همرر  بلفررظ مررنخفض )رفررع الصررو  بهمرر ، هررذا جرر ء برره تثنيررة؟ فرري الترجيررع هرر  يعررو  إلرر  
الررنص، فمررن فعرر  هررذا فقرر  أحسررن، لكررن اللفررظ الررذي لررم )ررر  برره نررص ال تجرروز الزيرر    فيرره، ال تجرروز زي  ترره ألبتررة، 

ن عليرً  ولري ب لواليرة أو ب لفضر  أو بر لعلم ب عرة،  مر  يقر    أشره  أ -عليه الص   والسر م-ف لشه    لغ)ر النبي 
هللا هررذه ب عررة، ومثلرره زيرر     حرري علرر  خ)ررر العمرر ، الصرر   خ)ررر العمرر  الكرر م صررحيح، لكررن الزيرر    فرري األذان 

 ب عة.



 عفا هللا عنك.
وهـو  -صـلى هللا عليـه وسـلم-قال: أتيت النبي  -رضي هللا عنه-وعن أبي جحيفة وهب بن عبد هللا السوائي 

صـلى هللا عليـه -ج بـالل بَوضـوء فمـن ناضـح ونائـل، قـال: فخـرج النبـي في قبة له حمـراء مـن أدم، قـال: فخـر 
عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بالل، قال: فجعلت أتتبع فـاه هـا هنـا  -وسلم

 وها هنا يقول يمنيا  وشماال : حي على الصالة حي على الفالح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين،
 ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.

صـلى هللا -"وعـن أبـي جحيفـة وهـب بـن عبـد هللا السـوائي قـال: أتيـت النبـي   -رحمه هللا تعر ل -يقو  المؤلف 
يعنري مر ء )توضر   "مـن أدم، قـال: فخـرج بـالل بَوضـوء"قبة خيمة من جلر   وهو في قبة له حمراء" -عليه وسلم

ضروء ب لضرم هرو فعر  الم لرف، هرذه العبر    المعروفرة  ضوء هو الم ء الذي )توض  به، والو  "بوضـوء فمـن به، ف لو 
يعنري بعضررهم يحصرر  مررن هررذا الوضرروء مرر  )نضررح برره أعضرر ء الوضرروء، ومررنهم مررن ال يحصرر  لرره  ناضــح ونائــل"

وعليه  -ى هللا عليه وسلمصل-"قال: فخرج النبي ذلك، حت  )ن   من وضوء ص حبه، أو مم  أخذه من ص حبه 
النصروص تر   علر  المنرع مرن لربس  "حمـراء"الحلة مر بة من ثروب)ن إزار ور اء، يعنري مرن قطعتر)ن  حلة حمراء"

األحمر، لكن هذه الحلة وصف  بم  غل  عل)ه ، وهو اللون األحمر الذي )خ لطه خطوط من لون آخرر  مر  قر   
لررون يغلر  علرر  غ)رره، ف لشررم غ مرثً  يقرر   لره  أحمررر، وهرو نصررفه أهر  العلرم، ويطلررق عل)هر  حمررراء ب عتبر ر أن ال

أحمر ونصرفه أبريض؛ ألن األحمرر غ لر  مرن األلروان الغ لبرة، فر  )جروز لربس األحمرر الخر لص ب لنسربة للرجر  ، 
لكن إذا خ لطره غ)رره فر  بر س، لرو وجر  شرم غ أحمرر خر لص ال )جروز لبسره للرجر  ، مرع أن البير ض أفضر  منره 

البي ض أفضر  مرن الحمرر ، لكرن أهر  العلرم يقولرون  إن اللبر س  ن ثي ب م البي ض، و فنوا ف)ه  موت كم((  البسوا م
ذا تواط  النر س عليره وخررج عنره أحر   عرفي، إذا تع رف الن س عل  لب س ال نص )   عل  منعه ف  ب س به، وا 

لمرر ذا المشرر )خ وطرر   العلررم )لبسررون خرررج عررن العرررف )ررذم بررذلك؛ ألن األلبسررة عرفيررة عنرر  أهرر  العلررم، فرر  يقرر    
شم غ وال )لبسون غتر؟ نقو   نعم البي ض في األص  أفض ، لكن لو تواط  الن س عل  الشم غ قلن   هو أفض  
من البي ض؛ ألن اللب س عرفي، والخروج عنه خروج عرن األعرراف، قر  ح فري المرروء  عنر  أهر  العلرم، وممر  ترر  

الخر لص جر ء النهري عنره، ومرنهم مرن يحمر  النهري علر  الكراهرة، ويقرو   إن  به الشه   ، عل   ر  حر   األحمرر
صرر رف للنهرري مررن التحررريم إلرر  الكراهررة، لكررن المقرررر عنرر  الجمهررور أن هررذا  -عليرره الصرر   والسرر م-فعرر  النبرري 

 ليس ب حمر خ لص. 
  الكعبر)ن، فر زر  المرؤمن ال يصر  إلر  حر -عليره الصر   والسر م-وهذا ألن إزاره  "كأني أنظر إلى بياض ساقيه"

ويجروز أن )رخر  اإلزار إلر  الكعر ، وال )جروز بحر   أن )نرز   ""كأني أنظر إلى بيـاض سـاقيهإل  نصف السر ق 
ولو   ن من غ)ر خي ء، أم  إذا   ن جرر اإلزار مرع الخري ء    م  أسف  من الكعب)ن فهو في الن ر((عن الكع  

كعر ، فمر  أسرف  مرن الكعبر)ن فهرو فري النر ر، والمررا  صر حبه، صر ح  ف ألمر أعظم، مجر  إرخر ء اإلزار تحر  ال
ال ب إلم ر ن أن يقرو  ق ئر   مر   ام اإلزار فري    و ر  ضر لة فري النر ر((اإلزار،  م  في قولره   يعنري صر حبه ، وا 

ذا صررح  ذلررك الخرري  ء زا  النرر ر ب يفرره؟ ال، المرررا  صرر حبه، فمجررر  إنررزا  اإلزار عررن الكعبرر)ن فرري النرر ر حرررام، وا 
ذا ق)   لم ذا ال يحم  المطلق علر  المق)ر  في رون جرره مرن  اإلثم، ال )نظر هللا إليه، نس   هللا الس مة والع فية، وا 



غ)ر خي ء ال شيء فيه؟ نقو   ال ي  أخي إذا اختلف الح رم فر  يحمر  المطلرق علر  المق)ر ، أمر  لرو اتحر  الح رم 
ه مسر لة تحتر ج إلر  شريء مرن البسر  والتفصر)  والبسر ، ي فري حم  المطلق عل  المق)ر  ولرو اختلرف السرب ، هرذ

 .-إن ش ء هللا-هذا 
"فجعلـت يقرو  أبرو جحيفرة   "وأذن بـالل ،-عليـه الصـالة والسـالم-فتوضـأ  :كأني أنظر إلى بياض سـاقيه، قـال"

  هنر  يم)نرً  أتتبرع فر ه هر  هنر  وهر أتتبع فاه هـا هنـا وهـا هنـا يمينـا  وشـماال : حـي علـى الصـالة حـي علـى الفـالح"
وشم اًل، )لتف  يم)نً  إذا ق    حي عل  الص  ، وشم اًل إذا ق    حي عل  الف ح، لكن ه  )لتف  يم)نً  في حري 
علرر  الصرر   الجملترر)ن   همرر  عررن جهررة اليمرر)ن، أو إحرر اهم  عررن جهررة اليمرر)ن والث نيررة عررن جهررة الشررم  ، وحرري 

يم)نً  وشرم اًل" )نصررف إلر   ر  جملرة جملرة أو إلر  الجملتر)ن معرً ، عل  الف ح  ذلك يم)نً  وشم اًل؟ يعني قوله  "
بمعنرر  أنرره يقررو  مررر   حرري علرر  الصرر   يم)نررً  ثررم حرري علرر  الفرر ح شررم اًل، ثررم يعررو  إلرر  حرري علرر  الفرر ح يم)نررً  
 واألخرررى شررم اًل، أو يقررو  الجملترر)ن  حرري علرر  الفرر ح يم)نررً ، وحرري علرر  الصرر   شررم اًل؟ اللفررظ يحتمرر ، الررنص
يحتم ، وب   من االحتم ل)ن ق   جمع من أه  العلم، يعني لو ق    حي علر  الصر  ، حري علر  الصر  ، حري 
علر  الفر ح، حرري علر  الفرر ح امتثر ، ولررو قر    حرري علر  الصر   مرررت)ن   همر  عررن جهرة اليمرر)ن، وحري علرر  

مررر ل)ن ط ئفرررة مرررن أهررر  العلرررم، الفررر ح مررررت)ن إلررر  جهرررة الشرررم   امتثررر ؛ ألن اللفرررظ محتمررر ، وقررر   ب ررر  مرررن االحت
االلتفرر   ف ئ ترره تبليررغ أهرر  الجهرر  ؛ ألن الصررو  ي ررون إلرر  الجهررة الترري )لتفرر  إل)هرر  أقرروى، فررإذا  رر ن المررؤذن إلرر  
جهة األمر م فصروته ال شرك أنره يضرعف ب لنسربة لجهرة اليمر)ن والشرم  ، فضرً  عرن الخلرف، لكرن إذا التفر  يم)نرً  

هذه ح مة ظ هر  لهذا االلتف  ، المؤذن إذا   ن عل  المن ر  وب ون آلة )تجه مثر  وشم اًل وبلغ هؤالء وبلغ هؤالء 
هذا الك م، لكن إذا   ن  م  هو وضع المؤذن)ن اآلن في المسج ،  اخ  المسج ، وق  ي ون في غرفة في  اخر  

ن الح رم )ر ور مرع المسج ، وعن ه اآللة ف اللتفر   يم)نرً  وشرم اًل يضرعف الصرو  ال يقروي الصرو ، فهر  نقرو   إ
علترره فرر  )لتفرر  المررؤذن ال يم)نررً  وال شررم اًل؟ ألن الف ئرر   مررن االلتفرر   زيرر    الصررو  وزيرر    التبليررغ، فررإذا التفرر  
ذا التفر   ب لنسبة للم بر ضعف الصو ، وهذا أمر محسوس، إذا التفت  يم)نً  والم بر أم مه يضعف الصرو ، وا 

نقررو   إن هررذه العلررة ارتفعرر  وارتفررع الح ررم معهرر ؟ أو نقررو   إن هررذا شررم اًل والم بررر أم مرره ضررعف الصررو ، فهرر  
عمرر   -عليره الصر   والسر م-الح م مم  شرع لعلة ف)بق  الح م ولو ارتفع  العلة؟ وله نظ ئر، لم  اعتمر النبي 

اط فرري األشررو  -عليرره الصرر   والسرر م-القضرر ء، قرر   الكفرر ر  يرر تي محمرر  وقرر  وهنررتهم حمرر  )ثررر ، فرمرر  النبرري 
الث ثررة، ومشرر  برر)ن الررر ن)ن؛ ألنهررم قرر لوا هررذا )ريرر  أن يغرريظهم، اآلن هرر  فرري أحرر  يقررو   إن مسررلم)ن يرر تون وقرر  

ال بقررري؟ بقررري بررر ل)  أن النبررري  عليررره الصررر   -وهنرررتهم الحمررر ، ارتفعررر  العلرررة، فهررر  ارتفرررع الح رررم معهررر ؟ ارتفرررع وا 
لرمرر ، ف رتفعرر  العلررة وبقرري الح ررم، فهرر  نقررو  رمرر  فرري حجررة الررو اع ومرر  فرري أحرر ، واسررتوع  الشرروط ب  -والسرر م

هن   ارتفعر  العلرة وبقري الح رم؟ أو نقرو   )رتفرع الح رم ب رتفر ع العلرة؟ ال سريم  وأن ارتفر ع العلرة لريس هرو مجرر  
ارتفرر ع، ارتفرر ع العلررة هنرر  مرر  هررو ضرر  العلررة وهررو ضررعف الصررو ، ارتفرر ع العلررة لررزم منرره ثبررو  ضرر  العلررة وهررو 

ة )نقلون عن اإلم م أحم  أنره قر    ال )ر ور المرؤذن إال إذا  ر ن علر  منر ر  يقصر  إسرم ع خفض الصو ، الحن بل
ُصـُروا  ِمـَن أه  الجهت)ن، القصر، قصر الص   في السفر إنم  شرع لعلة وهو الخوف  ُكم  ُجَنـاٌح َأن َتق  َس َعَلي  }َفَلي 

} ــُتم  ــاَلِة ِإن  ِخف  ترري هرري الخرروف، وبقرري الح ررم معلررق بوصررف ال برر  مررن ارتفعرر  العلررة ال [( سررور  النسرر ء373 ] الصَّ



ال مر  )لتفترون؟ اآلن الوصرف ارتفرع،  تحققه، وهو السفر والضر  في األرض، م ذا نقو ؟ ه  المؤذن)ن )لتفترون وا 
هذه مس لة عملية، و   بح جة إل)ه ، فه  نقرو  للمرؤذن  التفر  يم)نرً  وشرم اًل مهمر  ترتر  علر  ذلرك مرن أثرر؟ أو 

ال مر  )لتفر ؟ نعرم لشريء نقو   العلة  ارتفع  ومث  م  ق   اإلم م أحم   إذا م  ي ون في من ر  ال )لتف ؟ )لتف  وا 
قراره في عب   ، من السه  ج ًا أن نقو   ال )لتف  وبر    -عليه الص   والس م-م ثور ومورو  برؤية النبي  وا 

م   يسرتق  ب لتعل)ر  أو ال يسرتق ؟ يم رن )لتف  ب)ن ) يه، يعني ه  مجر  إسم ع مرن علر  اليمر)ن ومرن علر  الشر
هنرر ك علرر  أخرررى، ح ررم ومصرر لح أخرررى، فررإذا   نرر  العلررة مر بررة مررن أجررزاء ال )رتفررع الح ررم إال ب رتفرر ع جميررع 
األجزاء، لكن هذه أظهر الوجوه،  ونره مر  يظهرر للنر س إال أنره )رير  أن يسرمع مرن علر  يم)نره ومرن علر  شرم له، 

ن أن يحقررق العلررة ويطبررق الفعرر ، إذا أم ررن تحق)ررق العلررة مررع تطب)ررق الفعرر  فهررذا الخ صررة علرر   رر  حرر   إذا أم رر
األمر ال )رتفع الح م معه، فإذا   ن المرؤذن ب)ر ه الم برر وير ور بره معره، مثر  هرذا )لتفر  يم)نرً  وشرم اًل، وأمر  إذا 

صر ، ومرن قر   ترت  عليه ضعف في الصو  فمن اقت ى والتف  يم)نً  وشم اًل ولرو ضرعف صروته فهرو علر  األ
بقو  جمع من أه  العلم  إن الح م )رتفع ب رتف ع علته فله ذلك، لكن )بق  أن من اقت ى وتمر م االقتر اء إنمر  )رتم 

، وال يرر م فرري ذلررك، ولررو ضررعف -عليرره الصرر   والسرر م-ب اللتفرر  ، فررإذا التفرر  فقرر  حقررق مرر  عهرر  فرري عصررره 
األح ر م معقولرة العلر ، والمصر لح والمف سر  أمرر مقررر فري  صوته، ق  يقو  ق ئ   هذه حرفية ظ هرية، و ث)ر مرن

الشرع وفي أح  مه، في أح  م الح يم الخب)رر، المصر لح والمف سر  مقررر  فري الشرريعة، ف لمصر لح تطلر  والمف سر  
تررر رأ، وااللتفررر   مصرررلحة أو مفسررر   إذا  ررر ن يضرررعف الصرررو ؟ إذا  ررر ن يقررروي الصرررو  مصرررلحة، لكرررن إذا  ررر ن 

لمطلو  مرن المرؤذن رفرع الصرو ، أن ي رون صر)تً  ويرفرع صروته لر ع ء النر س، ال سريم  فري يضعف الصو ، وا
هرر ت)ن الجملترر)ن مررن األذان، النرر س يعرفررون مررن األذان أنرره أذن مررن قولرره  هللا أكبررر هللا أكبررر، يعرفررون أنرره أذن، 

إلرر  الصرر   ي مررن فرري  ويسررمعون التكب)ررر، ويسررمعون بقيررة الجمرر ، لكررن المقصررو  مررن األذان وهررو  عررو  الغرر ئب)ن
قوله  حي علر  الصر   حري علر  الفر ح، وعلر   ر  حر   النظرر لره وجره، فمرن امتثر  وطبرق فهرو علر  الجر   ، 
وهو عل  األص ، ولو ضعف صوته، أم  من رأى أن الح م مع هذه العلة واقت ى بمن يقو   إن الح م )رتفع له 

   ال ) ور المؤذن إال إذا   ن عل  منر ر ، يقصر  إسرم ع أهر  يقو  -رحمه هللا تع ل -ذلك، ال سيم  واإلم م أحم  
الجهترر)ن، حرري علرر  الصرر   حرري علرر  الفرر ح،  حرري( يعنرري هلمرروا وتعرر لوا وأقبلرروا إلرر  الصرر   الترري هرري أعظررم 
 العب  ا ، ث نية أر  ن اإلس م، حي عل  الف ح ب  اء هذه الص  ، وهو البق ء ال ائم والفروز، وال )وجر   مر  يقررر
أه  العلم  لمة التعب)ر ب لمة واح   عن معن  واضرح مفهرم إال فري الفر ح، ويقولرون أيضرً   النصريحة، الفر ح ال 

 تقوم  لمة مق مه ،  م  أن النصيحة ال توج   لمة واح   تعبر عنه ، يعني ال )وج  له  م  )را فه . 
ج، ح )ر   محر   ، يم رن غرسره  فري األرض العنرز  )ررا  منهر  السرتر ، وهري عصر  فري طرفره ز  "ثم ركزت له عنـزة"

العنز  هذه الح )   وليس  القب)لة  م  ق   بعضهم  نحن قوم لن  شررف، نحرن مرن عنرز  صرل   ثم ركزت له عنزة""
، ال، العنز  المرا  به  العص ، وفهم بعضهم أن العنز  هي العنرز  المعروفرة -صل  هللا عليه وسلم-إل)ن  رسو  هللا 
صرل  إلر   -عليه الصر   والسر م- م، فروى الح )  ب لمعن  عل  حس  فهمه، فق    إن النبي من بهيمة األنع

 ش   وهذا تصح)ف. 



  إذا والسررتر  للصرر   سررنة مؤ رر  ، قرر   بعضررهم بوجوبهرر  لثبررو  األمررر بررذلك  "ثــم ركــزت لــه عنــزة، فتقــدم وصــلى"
عليررره الصررر   -االسرررتحب    ونررره  لكرررن الصررر رف لألمرررر مرررن الوجرررو  إلررر  صرررل  أحررر  م فليسرررتتر ولرررو بسرررهم((

صل  إل  غ)ر ج ار، يقو  الصح بي  يعني إل  غ)ر سرتر ، ف تخر ذ السرتر  سرنة مؤ ر  ، وقر   بعضرهم  -والس م
أن  أحررر  م إلررر  شررريء يسرررتره فررر را  أحررر    إذا صرررل بوجوبهررر ، والقرررو  األظهرررر أنهررر  سرررنة مؤ ررر  ، وفررري الحررر )   

 . -إن ش ء هللا تع ل -سي تي  )جت زه((
ألنره فري سرفر، لرم )رز  يصرلي  "فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصـلي ركعتـين حتـى رجـع إلـى المدينـة"
لررم )ررز   -عليرره الصرر   والسرر م-ر عترر)ن حترر  رجررع إلرر  الم )نررة، علرر  هررذا السررنة للمسرر فر القصررر؛ ألن النبرري 

 نعم. ،-إن ش ء هللا تع ل -يصلي ويقصر الص   حت  رجع إل  الم )نة، وسي تي 
 عفا هللا عنك.

))إن بـالال  يـؤذن قـال:   -صـلى هللا عليـه وسـلم-عـن رسـول هللا  -رضـي هللا عنهمـا-وعن عبد هللا بـن عمـر 
 .ابن أم مكتوم(( أذانبليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا 

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
))إن بالال  يؤذن بليل قال:  - عليه وسلمصلى هللا-عن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-"وعن عبد هللا بن عمر 

ألن االمتن ع من األك  والشرر  إنمر  هرو بطلروع  ))فكلوا واشربوا((يعني )ؤذن قب   خو  الوق   "فكلوا واشربوا((
ابرن أم م تروم رجر  أعمر  ال )رؤذن حتر  يقر   لره  أصربح   ))فكلوا واشربوا حتـى يـؤذن ابـن أم مكتـوم((الصبح 

الرواي   األخرى، ف ذان ب   ال يمنع من األك  والشر  حت  يطلع الصبح بر ذان ابرن أم أصبح ،  م  ج ء في 
م توم، فعل  هذا اتخ ذ أكثر من مؤذن و ون أح  المؤذن)ن )ؤذن قب  الوقر  هرذا فري صر   الصربح خ صرة عنر  

االمتنرر ع مررن  أهرر  العلررم، والرر ل)  علرر  ذلررك هررذا الحرر ) ، سرري ق الحرر )  )رر   علرر  أنرره فرري صرر   الصرربح؛ ألن
 األك  والشر  إنم  ي ون في الصبح، بطلوع الصبح. 

م  المس فة أو الم   التي تكون ب)ن أذان هذا وأذان هذا؟ مرن أهر  العلرم مرن يقرو   إن لره أن يقر م  ))يؤذن بليل((
 ئم، وال قب  الوق  بع  منتصف الل) ، ومرنهم مرن يقرو   ال )زير  علر  مر   السرحور، ي رون األذان األو  )روقظ النر

يمنررع مررن األكرر  والشررر ، والثرر ني يمنررع األكرر  والشررر ، ومررنهم مررن يقررو   مرر  جرر ء فرري بعررض الروايرر    لررم ي ررن 
ب)نهم  إال أن )نز  هذا ويصع  هذا، عل   ر  حر   الصربح بح جرة إلر  أن ي رون لهر  أكثرر مرن مرؤذن؛ ألن أكثرر 

ذا التكرار واحر ، بمعنر  أنره )رؤذن مررت)ن، ليقروم مقر م الن س ني م، فهم بح جة إل  تكرار بهذا األذان، وه  يقوم به
المؤذن)ن، أو نقو   إن تكرار األذان ب لنسربة للواحر  ب عرة، والمطلرو  أكثرر مرن واحر ؟ محر  نظرر بر  شرك، لكرن 
اتخ ذ مؤذن)ن مشروع بهذا الح )  وغ)ره، لكن ه  )ؤذن المؤذنون االثن)ن أو الث ثة أو األربعة فري آن واحر  فري 

ج  الواح ؟   ن ي فع ، أ)ن؟ نعم في المسج  النبوي،  ر نوا يفعلونره  فعرة واحر  ، )ؤذنرون جميعرً ، لكرن هرذا ال المس
شررك أنرره خرر ف السررنة، ف لسررنة أن ي ررون الواحرر  تلررو اآلخررر، أذان ابررن أم م ترروم الررذي هررو مررع طلرروع الصرربح هررو 

َرُبوا  َحتَّى َيَتَبيَّ الغ ية لألك  والشر   ـِر{}َوُكُلوا  َواش  ـَوِد ِمـَن ال َفج  ِط اأَلس  َخـي  َيُض ِمَن ال  ُط اأَلب  ( سرور  399 ] َن َلُكُم ال َخي 
 نعم. [البقر 

 عفا هللا عنك.



))إذا سـمعتم المـؤذن  :-صلى هللا عليـه وسـلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي سعيد الخدري 
 .فقولوا مثل ما يقول((

))إذا : -صــلى هللا عليــه وســلم-قــال: قــال رســول هللا  -ضــي هللا تعــالى عنــهر -"عــن أبــي ســعيد هررذا الحرر )   
وعل  هرذا الرذي ال يسرمع األذان ال )ج)ر  وال )تحررى أذان المرؤذن)ن؛ ألن  "سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول((

 بعض الن س مرن حرصره علر  اكتسر   األجرر وهرو فري م ر ن بح)ر  ي رون وحر ه فري البرر )تحررى أذان المرؤذن)ن
ويج)به، نقو  له  ي  أخي أذن أنر  ويحصر  لرك األجرر العظريم، إذا  نر  ال تسرمع المرؤذن وأنر  فري البرر فر ذن، 
وج ء الترغ)  في األذان في القف ر، ويطلر  أيضرً  رفرع الصرو  فإنره ال يسرمع صرو  المرؤذن حجرر وال مر ر إال 

 شه  له )وم القي مة. 
مرؤذن؟ المرؤذن فعلر  هرذا الرذي يسرمع األذان مرن غ)رر مرؤذن )ج)ر  ه  قر    األذان أو ال ))إذا سمعتم المؤذن((

ال م  )ج) ؟  )ف يسمع األذان مرن غ)رر مرؤذن؟ نعرم ب لتسرج) ، ولريس  ر  أذان فري المرذي ع مرن غ)رر مرؤذن؛  وا 
ألنه إذا   ن حي عل  الهواء )نق  من الم  ن مب شر  فهو مسموع من المرؤذن، غ يرة مر  هن لرك أن اإلذاعرة بلغر  

بررر الصررو ، فتسررج)  األذان وسررم عه مررن المسررج  ال )جرر  ، إنمرر  )جرر   إذا سررمع المررؤذن، سررواء  رر ن مثرر  م 
السمع المب شر تسمعه بقربك منه، أو لكونه نق  إليك بواسطة آلة حي  م  هرو فري اإلذاعر   أحي نرً  حيرً ، وأحي نرً  

 مسجً ، فتفرق ب)ن هذا وهذا. 
المم ثلة من وجوه، أواًل  الموافقة في الجم ، بمعن  أنك ال تزي  عليه  (())إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول

وال تنقص، األمر الث ني  أن الجملة الشرطية والعطف ب لف ء يقتضي أن ي ون قولك للجم  بع  فراغره مرن قولهر ، 
ه إذا قرر    هللا أكبررر  رر  جملررة فرري وقتهرر ، بح)رر  ال تتقرر م عليرره وال توافقرره وال تترر خر عنرره  ث)رررًا، العطررف ب لفرر ء أنرر

  فقولرروا  هللا أكبررر هللا جمررع برر)ن الجملترر)ن    فررإذا قرر    هللا أكبررر هللا أكبررر((تقررو   هللا أكبررر، وجرر ء فرري الحرر )   
للصو  مث  م ه؟ يعني ه  من تم م المم ثلة أن ي ون م ك    فقولوا مث ((تم م المم ثلة، شوف المم ثلة  أكبر((

غي أن ي ون مث  رفعه؛ ألن المم ثلة تقتضري اإلتحر   مرن  ر  وجره، فهر  نقرو   إنره ال رفعك للصو  ال )نب  أوالً 
ال لطلر  األذان مرن  ر   ؟)ت ت  أن نقو  مث  م  يقو  إال إذا رفعن  صوتن  مث  رفع صوته هذا لم يق  به أحر ، وا 

م  يم ؟ أو أنك تقرو  مثر   شخص، لكن الم و  م  لفظ الج لة، م  لفظ  أكبر، ه  المم ثلة ال تتم إال ب لم  مث 
م  يقو  من هذه الجم  تؤ )ه  عل  أي وجه   ن؟ عل  أي وجه مجزئ، يعني ه  المطلو  مح ك   المرؤذن فري 
 يفية أ ائه لهذه الجم  أو المطلو  أنن  نقو  هذه الجم  التي يقوله  المؤذن؟ لو نظرن  إل  المم ثلة  مث ( يعني 

ال نحررو وضرروئي؟ نعررم؟ نحررو وضرروئي؛ ألنرره ال يم ررن أن    مررن توضرر ((لمرر  قرر   فرري الوضرروء   مثرر  وضرروئي وا 
مر  قر    قولروا نحرو مر  يقرو ، فهر  المقصرو  مرن    فقولوا مث  مر  يقرو ((تتحقق المم ثلة من    وجه، وهن  ق    

المم ثلة هن  المط بقة من    وجه حتر  فري رفرع الصرو  حتر  فري مر  الحرروف؟ هنر ك مرن وجروه المم ثلرة مر  ال 
ال صرر ر ي سرتط ع، وهنر ك مر     الشررع علر  أنره غ)رر مررا  مثر  رفرع الصرو ؛ ألنره ال يطلر  إال مرؤذن واحر ، وا 

النر س  لهرم مؤذنرون لرو رفعنر  الصرو ، بق)ر  المح كر   والمم ثلرة فري أ اء هرذه الجمر  مرن المر و  وغ)رهر ، والرذي 
تضي ع م الت خ)ر؛ ألن بعض الن س ي رون يظهر أن المطلو  إ)ج   جم  األذان التي يقوله ، والعطف ب لف ء يق

فرري )رر ه شررغ  يقرررأ مررثً ، وهررذا المررؤذن يحترر ج إلرر  خمررس  قرر ئق، وأنرر  بإم  نررك أن تقررو  جميررع الجمرر  فرري  قيقررة 



ذا قر  من النه ية أسرر ، مر  يفعلره  ث)رر مرن النر س، تبري تتررك شرغلك  واح  ، تقو   أستغ  هذه األربع ال ق ئق وا 
لكنره خر ف السرنة بر  شرك، يسرتمر فري أذانره أكثرر مرن  -رحمة هللا عليره-ن    ن في مؤذن إذا ق    هللا أكبر، ه

نصف س عة، نقو   انتظر تقو  مث  م  يقو ؟ ال، ال، بعض المؤذن)ن يستمر خمس  ق ئق، فه  نقو   اترك م  
ن فري  قيقررة فري )رر ك مرن قررراء  ومرن ذ ررر ومرن عمرر  حتر  )نتهرري فري خمررس  قر ئق وأنرر  بإم  نرك أن تقررو  األذا

واح  ؟ مقتض  المم ثلرة أنرك إذا انتهر  مرن الجملرة والعطرف ب لفر ء للتعق)ر ، فرإذا قر    هللا أكبرر هللا أكبرر فقولروا  
هللا أكبررر هللا أكبررر، فعلرر  هررذا تترررك أي عمرر  فرري )رر ك لررئ  تخلرر  فرري هررذه الجمرر  أذ رر ر أخرررى، فترر خ  عل)هرر  

ال شيء،  ال تهل  وا  تقرو   هللا أكبرر هللا أكبرر، إذا وقرف المرؤذن )ترنفس تقرو   سربح ن غ)ره ، افترض أنك تسبح وا 
 هللا وبحم ه سبح ن هللا العظيم، فت خ  أذ  ر ب ذ  ر مح    فتقع في شيء من المحظور. 

يعنرري الجمرر  الترري يقررو  قولوهر ، فررإذا قرر    هللا أكبررر هللا أكبررر، أشرره  أن ال إلرره إال هللا،  ))فقولــوا مثــل مــا يقــول((
محمرر ًا رسرو  هللا.. إلرر  آخرره، ط)رر  حري علرر  الصر  ، حرري علر  الفرر ح، إذا قر    حرري علر  الصرر    أشره  أن

فقولوا  حي عل  الص  ؟ نعم؟ مقتض  المم ثلة أن نقو   حي عل  الص   حي عل  الف ح مث  م  يقو ، لكن 
ن أهر  العلرم مرن يقرو   المم ثلرة ج ء م  )خصص هذا العموم من قو   ال حو  وال قو  إال ب هلل ب   الحيعلت)ن، م

مطلوبة، وقو  ال حو  وال قو  إال ب هلل هذا الخ ص يض ف عل  م  يقوله المؤذن، لكن من نظر إل  المعن  رأى 
أن التخصررص أوجرره؛ ألن الرر عو  إلرر  الصرر  ، الجمرر   لهرر  أذ رر ر )رترر  عل)هرر  أجررر، لكررن  ونررك تقررو  بصررو  

هذا ذ رر ترؤجر عليره؟ هرو يقولهر  ل)ر عو الغر ئب)ن إلر  الصر  ، لكرن  منخفض حي عل  الص   م ذا تستف) ؟ ه 
أن  لم ذا تقوله ؟ ج ء ب له  ب لنص ال حو  وال قو  إال ب هلل، يعني ال حو  لن  وال قو  لن  فري إج برة  اعري هللا إال 

ال ليسر  ذ رر؟ ذ-جر  وعر -ب هلل   رر، وجر ء فري فضرله  ، إال بمعونتره وتوفيقره، وال حرو  وال قرو  إال بر هلل ذ رر وا 
أنه   نز من  نوز الجنة، ال حو  وال قو  إال ب هلل  نز من  نوز الجنة، وش تتصور هذا الكنز المطمور الم فون 
تح  ترا  الجنة؟ ترابهر  المسرك األذفرر، إذا  ر ن هرذا التررا  الرذي )ر اس ب ألقر ام ف )رف بر لكنز؟ ال حرو  وال قرو  

 إال ب هلل.
  مررن إج بررة المررؤذن  "اللهررم ر  هررذه الرر عو  الت مررة والصرر   الق ئمررة آ  محمرر ًا الوسرر)لة بعرر  ذلررك يقررو  إذا انتهرر

والفض)لة، وابعثه مق مً  محمو ًا الذي وع ته" وزي     "إنك ال تخلف المعي  " مختلف في  ونه  محفوظة أو ش ذ ، 
  ولرو يعلرم النر س مر  فري وم القي مرة ج ء الح  عل  األذان والترغ)  فيه، ج ء أن المؤذن)ن أطو  الن س أعن قً  )

ف ألذان مرغ  فيه، وأجرره عظريم، وثوابره  الن اء والصف األو  حت  إذا لم )ج وا إال أن يستهموا عليه الستهموا((
ن  ر ن ال يسرلم    مررن أذن اثنتري عشرر  سررنة جزير ، وال يسرمع صروته إال شرره  لره )روم القي مررة، وجر ء فري الخبررر وا 

لكنه ح )  تكلم فيره، وعلر   ر  النصروص الصرحيحة الصرريحة تغنري عنره، والخر ف   ر(( تب  له براء  من الن
  اللهرررم أرشررر  األئمرررة، واغفرررر فررري المف ضرررلة بررر)ن األذان واإلم مرررة معرررروف عنررر  أهررر  العلرررم، وجررر ء فررري الحررر )   

إذا سرنح   وعلر   ر  حر   فيره ثروا  عظريم، فعلر  اإلنسر ن   اإلم م ض من، والمؤذن مرؤتمن((وج ء  للمؤذن)ن((
 له الفرصة أن )ؤذن فليحرص عل  ذلك، نعم.

 عفا هللا عنك.
 استقبال القبلة :باب



كــان يســبح علــى ظهــر   -صــلى هللا عليــه وســلم-أن رســول هللا  -رضــي هللا عنهمــا-عــن عبــد هللا بــن عمــر 
غيـر  :مسـلمكان يـوتر علـى بعيـره، ول ، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية:راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه

 إال الفرائض. :أنه ال يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري 
 استقبال القبلة :باب

ــَولِ  اسررتقب   القبلررة شرررط مررن شررروط صررحة الصرر  ، والقبلررة إنمرر  هرري الكعبررة، واسررتقب له  ي ررون ب التجرر ه إل)هرر   }َف
ِجِد ال َحَراِم{ َهَك َشط َر ال َمس  لحرام، والمطلو  الكعبة، فإذا   ن اإلنس ن  اخ  شطر المسج  ا [( سور  البقر 344 ] َوج 

المسج  ال )جزئه إال أن يسرتقب  عر)ن الكعبرة، ومرن  ر ن خ رجره وبع)ر ًا عنره بح)ر  ال )رتم ن مرن اسرتقب   ع)نهر  
 فته الجهة عن  الجمهور، وق   الش فعية  ال )جزئه إال استقب   ع)ن الكعبة ولو   ن بع) ًا عنهر ، قر  يقرو  ق ئر   

سررتح) ، اآلالف األميرر   ثررم يطلرر  عرر)ن الكعبررة، هررم )خففررون هررذا ب ررون االسررتقب   إلرر  عرر)ن الكعبررة بغلبررة هررذا م
الظن، يعني إذا غل  عل  ظنه أنه إل  ع)ن الكعبة  ف ه ذلك، وعل     ح   استقب   الع)ن مسرتح)  لمرن بعر ، 

قر  ال )رتم ن مرن اسرتقب   أو مرن ولو ق)  ب نره ال )تر ت  لربعض مرن  ر ن  اخر  المسرج ، مرن  ر ن  اخر  المسرج  
رؤية عر)ن الكعبرة، ال سريم  إذا  ر ن فري صرفوف متر خر  أو يحرو   ونره و ونهر  أبنيرة وأعمر   يصرع  عليره ذلرك، 
لكررن علرر  مررن  رر ن  اخرر  المسررج  أن ال )رر خ  فرري الصرر   حترر  )ت كرر  أنرره إلرر  عرر)ن الكعبررة؛ ألنرره ال عررذر لرره، 

ذا أم ن  لم )جزئ غ)ره   ، فليحرص المسلم عل  ذلك. الع)ن مم نة، وا 
األصر  فري  كـان يسـبح"  -صـلى هللا عليـه وسـلم-أن  رسـول هللا  -رضـي هللا عنهمـا-"عـن ابـن عمـر يقو   

التسبيح التنزيه، وي ون بقوله  سبح ن هللا، فه  هذا هو المرا ؟ تسبيح  م  يطلرق علر  التنزيره بلفرظ  سربح ن هللا، 
علرر   "علــى ظهــر راحلتــه" -عليرره الصرر   والسرر م-الن فلررة، ف رر ن )تنفرر  يطلررق أيضررً  علرر  التنفرر ، والسرربحة هرري 

إل  الر وع والسجو ، وي ون سجو ه أخفض من ر وعره،  "يومئ برأسه"أ)نم  أتجه وجهه  "حيث كان وجهه" ابته 
غيـــر أنـــه ال يصـــلي عليهـــا "  يصرررلي ح)ثمررر   ررر ن وجهررره، )رررومئ برأسررره، هرررذا فررري الن فلرررة بررر ل)  الروايرررة ال حقرررة

إال "  ولمسرلم "غ)ر أنه ال يصلي عل  الم توبة"  الظ هر أنه الع س، للبخ ري  مكتوبة، وللبخاري: إال الفرائض"ال
الو " خرج الفرائض   ؟م  خرج ا 

 ؟في نسخ مخرجة
 طالب:...... 

 نعم؟
 طالب:...... 

  ؟لكن غ)ر أنه ال يصلي عل)ه  الم توبة، نعم
 طالب:...... 

ال؟والث نية ط)  هي في البخ ري،    الفرائض هذه في مسلم، مخرج عن ك وا 
 طالب:...... 
 إيش يقو ؟ 

 طالب:...... 



 أي الجملت)ن؟
 طالب:...... 

ال م  خرج؟  ال ال؟ مخرج وا   هذا   م المؤلف، لكن هو الواقع وا 
 طالب:...... 

 أ)وه.
 طالب:...... 

ال   م المؤلف؟   معك نسخة مخرجة وا 
لبخ ري هذه موجو   في الصحيح)ن، وللبخ ري  إال الفرائض، الذي يغلر  علر  أعطني إي ه  أشوف، وهي أيضً  ل

 ظني أنه  في مسلم أيضً ، لكن تراجع. 
ألنرره ال )ررتم ن مررن الر رروع؛ ألن الر رروع ال ي ررون إال مررن قيرر م، وال )ررتم ن مررن السررجو  ألنرره يشررق  "يــومئ برأســه"

 بة. عليه، وال )تم ن من أن يسج  عل  أعض ئه السبعة عل  ال ا
"وفـي روايـة: كـان ، وغ)ررهم مرن الصرح بة يفعلونره -عليه الصر   والسر م-اقت اء ب لنبي  "وكان ابن عمر يفعله"

فرري روايررة  "غ)ررر أنرره ال يصررلي عل)هرر  إال الم توبررة" يسررت   بهرر  الجمهررور علرر  أن الرروتر لرريس  يــوتر علــى بعيــره"
)رروتر علرر  البع)ررر، و رر ن ال  -الصرر   والسرر م عليرره-بواجرر ، مررن أ)ررن؟ مررن المقرر مت)ن المررذ ورت)ن، مررن  ونرره 

يصررلي عل)هرر  الم توبررة، إذًا الرروتر لرريس مررن الم توبررة، إذًا لرريس بواجرر ، جرر ء مرر  يق)رر  هررذا فرري السررفر، أنرره يصررلي 
عل  ال ابة في السفر، فهر  )تطروع مرن شر ء علر  ال ابرة وهرو فري الحضرر؟ تررى الشرخص فري سري رته يمشري فري 

و انتقرر  بعرر  الصرر   إلرر  م رر ن بع)رر  ويخشرر  أن يفررو  وقرر  الراتبررة فيصررل)ه  فرري طريررق آمررن ويصررلي نوافرر ، أ
السي ر ، يعني الق)  الذي ج ء، التق))  فري  ونره فري السرفر هر  هرو معتبرر أو غ)رر معتبرر؟ معتبرر عنر  الجمهرور، 

أنرره يصررلي وجرر ء عررن أنررس مرر  )رر   عليرره اإلطرر ق، وأنرره فرري السررفر والحضررر، وأن شرر ن الن فلررة موسررع ف)هرر ،  مرر  
)جرروز لرره أن يصررلي وهررو جرر لس مررن غ)ررر علررة، مررع ق رترره علرر  القيرر م )جرروز لرره أن يصررلي وهررو علرر   ابترره فرري 
ن  ر ن الجمهرور يق)ر ون ذلرك فري السرفر، فري السري را  اآلن التري )رتم ن اإلنسر ن مرن  الحضر، )جوز لره ذلرك، وا 

ريررق، أو عرر م رؤيررة مررن أم مرره، إذا  رر ن يقررو  أ اء الن فلررة اللهررم إال السررجو  ألنرره )ترترر  عليرره االنحررراف عررن الط
السي ر  يصع  عليه أن يسج  سجو    م ، )ومئ، وح مه  ح م ال ابة ب  أولر ، والصر   فري السري ر  أيسرر مرن 
ذا  رر ن يقرررأ القرررآن وأيضررً  مررر  برره آيررة سررج  ، أيضررً  يسررج  حسرر  مرر  يم نرره مررن السررجو ،  الصرر   فرري ال ابررة، وا 

 ب إليم ء. 
ب  )لزمره أن يصرلي الم توبرة علر  األرض  على بعيره، ولمسلم: غير أنه ال يصلي عليها المكتوبة" "وكان يوتر

بر وعه  وسجو ه ، وال )تن ز  عن شيء من أفع له  من أر  نه  وواجب ته ، اللهم إال عن  الح جة الش )   والعرذر، 
هر  إلر  مضر)ق هرو وأصرح به وهرو علر  انت -صل  هللا عليه وسلم-ففي ح )ثه عن ابن مر  في السنن أن النبي 
والمطر )نز ، فحضر  الص   ف مر المؤذن  -يعني األرض ط)ن-راحلته، والسم ء من فوقهم، والبلة من تحتهم 

عل  راحلته فصرل  بهرم )رومئ إيمر ء، يعنري  مر  يفعر  فري  -صل  هللا عليه وسلم-ف ذن وأق م، ثم تق م رسو  هللا 
ذلك ال مر نع أن يصرلوا علر  رواحلهرم، وقر  مثر  هرذا إذا  ر ن المسر فة بع)ر  ، وهرم  الن فلة، ف لح جة إذا  ع  إل 



في ط ئر ، أو في ب خر  ال يم نهم النزو ، فيصلون عل  حس  ح لهم في الطر ئر ، أو فري البر خر  علر  أن )رؤ وا 
 الص   عل  أكم  وجه مم ن، نعم.

 عفا هللا عنك.
فقـال  ،قال: بينما الناس في قباء في صالة الصـبح إذا جـاءهم آتٍ  -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمر 

قـد أنـزل عليـه الليلـة قـرآن، وقـد أمـر أن يسـتقبل القبلـة فاسـتقبلوها،  -صـلى هللا عليـه وسـلم-إن النبـي  :لهم
 وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.

تة عشررر أو سرربعة عشررر شررهرًا يصررلي إلرر  ب)رر  لمرر  هرر جر إلرر  الم )نررة م رر  سرر -عليرره الصرر   والسرر م-النبرري 
ــَماء أن تحررو  القبلررة إلرر  الكعبررة  -عليرره الصرر   والسرر م-المقرر س، و رر ن )ررو   ــي السَّ ــَك ِف ِه ــَب َوج  ــَرى َتَقلُّ ــد  َن }َق

َضاَها{ َلة  َتر  فحولر  القبلرة  والصح بة يعرفرون هرذا أنره  ر ن )رغر  أن تحرو  القبلرة، [( سور  البقر 344 ] َفَلُنَولِ َينََّك ِقب 
، مررنهم مررن -عليره الصرر   والسر م-إلر  الكعبررة، فمرن بلغرره الن سرخ عمرر  بره، ال سرريم  مررن  ر ن معرره فري مسررج ه 

بلغه الخبر بع  فرض واح  في ص   العصر، فج ء من )خبررهم وهرم فري صر تهم أن القبلرة قر  حولر  ف سرت اروا 
 الصبح من الغ ، في هذا الح )  يقو    م  هم، وأم  أه  قب ء، لم )بلغهم الخبر إال في ص   

قال: بينما الناس في قباء في صالة الصبح إذ جاءهم آٍت فقال: إن النبـي  -رضي هللا عنهما-"عن ابن عمر 
قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى  -صلى هللا عليه وسلم-

  القبلة ب لنسبة لمن يصلي علر  الراحلرة قبلتره إيرش؟ جهتره التري )رير ه ، الجهرة ح)ر   ر ن أوالً  "االشام فاستقبلوه
وجهرره، هررذه مسرر لة  قيقررة، إذا قلنرر   إن قبلررة مررن يصررلي علرر  ال ابررة أو علرر  الراحلررة الجهررة الترري )ريرر ه ، الطريررق 

مر   ر ن هرو جهتره، يصرلي علر  الذي يس)ر إليره، فمر ذا عنره إذا انحررف يم)نرً  أو شرم اًل علر  ال ابرة ألمرر طر رئ 
السي ر  ف حت ج بق لة لف يم)ن، احت ج بنزين لف يس ر، م ذا يصنع؟ هذه غ)ر جهته التي )ري ه ، الذي يقو   إن 
ال شررم اًل  بطلرر  صرر ته،  جهررة مررن يصررلي علرر  ال ابررة جهترره الترري )ريرر ه  ويقصرر ه  يقررو   إذا انحرررف يم)نررً  وا 

لررك مرر   ام سرر غ لرره أن يفرررط بشرررط مررن شررروط الصرر   تخفيفررً  عليرره فرري ومررنهم مررن يقررو   إن األمررر أوسررع مررن ذ
الص   الن فلة ال يض)ق بمثله  هذه الح ج   التي تم)ر  بره يم)نرً  وشرم اًل مر   ام تررك جهرة القبلرة، هرذه ف ئر   نبره 

 عل)ه  بعضهم.
الررذ)ن يصررلون فرري هررذا النرر س يعنرري مررن العرر م الررذي أريرر  برره الخصرروص، النرر س  "بينمــا النــاس فــي قبــاء"يقررو   

المسج  ال جميع الن س، والع م ق  )ر  ويرا  به العمروم، وقر  )رر  وي رون مرن العر م الرذي أرير  بره الخصروص، وقر  
)ر  وي ون مرن العر م المخصروص، هنر ك فررق بر)ن العر م المخصروص، والعر م الرذي )ررا  بره الخصروص، هنر  مرن 

 [( سرور  آ  عمرران391 ] }الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس{الن س  لهم  الع م الذي )را  به الخصوص، أص  المتكلم م  قص 
{؟! واح ، -عليه الص   والس م-   الن س ج ءوا وق لوا للنبي   }الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقـد  َجَمُعـوا  َلُكـم 

، هذا ع م أري  به الخصوص، وهن  -  والس معليه الص -ه  جميع الن س جمعوا للنبي  [( سور  آ  عمران391 ]
"بينمــا النــاس عرر م أريرر  برره الخصرروص، أمرر  إذا أريرر  العمرروم مررن األصرر  ثررم  خلرره المخصصرر   هررذا شرريء آخررر 

 "بينما الناس بقباء في صـالة الصـبح إذا جـاءهم آٍت"ب لم  والقصر، ب لتذ )ر والت ن) ، ب لصرف وع مره  بقباء"
قد أنزل عليه الليلة قـرآن، وقـد أمـر أن يسـتقبل القبلـة  -عليه الصالة والسالم-لنبي "فقال: إن اعب   بن بشر 



القبلرة التري  ر نوا عل)هر  إلر  جهرة ب)ر  المقر س  فاستقبلوها، وقد كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة"
ال ظنية؟ نعم؟  قطعية وا 

 ......طالب:
  )ف؟ 
 ......طالب:

مترررر  )ن فررري الصررر   إلررر  ب)ررر  المقررر س؟ هررر  يحتمررر  النقررريض صررر تهم إلررر  ب)ررر    ررر نوا عل)هررر ، يعنررري هررر  هرررم
 يصلي إل)ه ؟ إذًا قطعية. -عليه الص   والس م-المق س؟ أو أن هذه القبلة التي سمعوا ورأوا النبي 

 ......طالب:
ال مر  ع)نهر ، اسررتقب لهم إلر  الجهرة إلرر  ب)ر  المقر س هررذا مقطروع بره، هررم  علر  قبلرة مقطرروع ال مر  أقصر  ع)نهرر  وا 

أو رؤيرة، والعلرم الرذي يحصر  بر لحواس قطعري،  -عليره الصر   والسر م-به ؛ ألنه  إم  بسم ع مب شر من النبي 
العلم الح ص  ب لحواس قطعي ب  شك، انتقلوا عرن هرذه الجهرة القطعيرة بخبرر واحر ، فهر  خبرر الواحر  يف)ر  العلرم 

خبرر واحر ، أواًل  المسر لة فيمر  يف)ر ه خبرر الواحر  مسر لة خ فيرة،  القطعي أو يف)ر  الظرن؟ لمر  انتقلروا مرن قطرع إلر 
واألكثررر علرر  أنرره يف)رر  الظررن، لمرر ذا؟ ألن الواحرر  الثقررة أو المجموعررة مررن الثقرر   إذا لررم )بلغرروا حرر  القطررع الملررزم 

خبرهم، يعني ب لقبو  الذي ال يحتم  النقيض مهم  بلغوا من الحفظ والضب  واإلتق ن إال أن االحتم   )تطرق إل  
م لرررك وهرررو نجرررم السرررنن حفرررظ عنررره بعرررض األخطررر ء، الصرررح بة حفرررظ عرررن بعضرررهم بعرررض األوهررر م، ومررر   ام هرررذا 
االحتم   ق ئم، هرذا االحتمر   مر   ام ق ئمرً  األكثرر )ررون أن هرذا ال يف)ر  إال الظرن، ال يف)ر  العلرم القطعري، بمعنر  

، قرر لوا  جرر ء زيرر  هرر  تحلررف أن زيرر ًا قرر  حضررر، أو أنرره لررو قرر   لررك  جرر ء زيرر ، شررخص واحرر ، أو اثنرر)ن أو ث ثررة
يحتمرر  أن هررذا الق ئرر  رأى شررخص يظنرره زيرر ًا فبرر ن غ)ررره؟ وهررم فرري خبررره، االحتمرر   قرر ئم، لكررن ب عتبرر ره ثقررة عرر   

األمر  ض ب  ال شك أن غلبة الظن متحققة، حت  تص  في بعض الن س إل  نسبة تسعة وتسعون ب لم ئة، يص 
  أنه ي ون في ح م المش ه   في القطعية، لثقتك به، لكن مهم  بلغ من هذه الثقة إال أنه في خبر بعض الن س إل

لم يص  إل  ح  م ئة ب لم ئة ال يحتم  النقيض، هذا قو  جمهور أه  العلرم، وهرو مبنري علر  التفريرق فري معنر  
ن الوجرروه خبررره مطرر بق العلررم والظررن والشررك والرروهم، هررذه  رجرر   المعلرروم، فررإن  رر ن ال يحتمرر  النقرريض بوجرره مرر

صرر  ق م ئررة ب لم ئررة ال )هررم وال )خطررئ أبرر ًا، هررذا نقررو   يف)رر  العلررم، وهرر  مررن الررروا  أو مررن المخبرررين مررن هررذه 
صفته؟ ال )هم أب ًا، وال )خطئ أب ًا، ف)هم من هذه صفته؟ ال )وج ، إذًا ال )وجر  هرذا إال فري غ)رر المعصروم الرذي 

االحتم   ق ئم فبقر ر االحتمر   تنرز  نسربته مرن م ئرة إلر  م ئرة، تنرز  النسربة خبره قطعي ويق)ني، من ع اه م   ام 
تق نره إلر  حر  تسرعة وتسرع)ن ب لم ئرة،  من م ئة ب لم ئة إل  أن يص  ثقتك ببعض الن س إل  أن يصر  وضربطه وا 

تسع)ن إل  ثمر ن)ن وم   ام هذا االحتم   ق ئم إذًا خبره ال يف)  العلم القطعي، يف)  غلبة الظن، وينز  بعضهم إل  
إل  سبع)ن، وم  زا  فري  ائرر  الظرن، حسر  تروافر شرروط القبرو  فيره، هرذا القرو  الرذي يقرو  بر ن خبرر الواحر  ال 
يف)رر  فرري أصررله إال الظررن، والقررو  اآلخررر وهررو قررو  أهرر  الظرر هر أن حسرر)ن الكرابيسرري وأهرر  الظرر هر يقولررون  إن 

برررك بخبررر )لزمررك تصرر يقه، وهرر  هررذا صررحيح؟ هررذا لرريس الخبررر يف)رر  العلررم، إيررش معنرر  هررذا؟ أن أي شررخص )خ
بصحيح، يعني يف)  مطلقً ، منهم من يقو   إن أخب ر اآلح   ال تف)  العلم مطلقً ، ومنهم من يقو   أخبر ر اآلحر   



تف)رر  العلررم مطلقررً ، ومررنهم مررن يقررو   إن أخبرر ر اآلحرر   تف)رر  العلررم إذا احتفرر  بهرر  قرينررة، يقررو   هررذه النسرربة الترري 
  ، االحتمرر   الررذي وجرر  فرري احتمرر   النقرريض، يعنرري أنرر  اآلن أخبرررك زيرر  مررن النرر س وهررو أصرر ق النرر س وجرر

عنرر ك، هررو أصرر ق النرر س وأحفظهررم وأضرربطهم، وأخبرررك أن زيرر  قرر م، أنرر  عنرر ك نسرربة، ولررو واحرر  ب لم ئررة أنرره 
  هرذا االحتمر   )خطئ، أترك له مج   )خطئ، م  في أحر  مر  )تررك لره مجر   )خطرئ؛ ألنره لريس بمعصروم، ط)ر

الضرع)ف إذا وجر  قرينرة، أنر  عنر ك خبرر أن زير  مرن النر س حجرز فري السر عة الف نيرة وب)جري، نعرم احتمرر   أن 
الطي ر  تفوته، أن حجزه )لغ ، احتم ال ، لكن هذه قرينة ت لك عل  أن ف ن سوف يحضر فري السر عة الف نيرة، 

 ، أفر   العلرم م ئرة ب لم ئرة؛ ألن هرذه القرينرة التري عنر ك ج ءك أوثق الن س عن ك، وق    رأ)  زي ، خ ص انتهر
من قب  ص ر  في مق ب  االحتم   الضع)ف، يقولون  هذه القرينرة تجعر  خبرر الواحر  تف)ر  العلرم، وهنر ؟ هنر  فري 
قرينررة تجعرر  هررؤالء يقبلررون خبررره، ويقطعررون برره، وينتقلررون بخبررره المظنررون فرري األصرر  عررن قبلررة قطعيررة إلرر  القبلررة 

ن  رر ن فري األصرر  ال يف)ر  إال الظرن، لكررن هنر ك قررائن، منهرر   رون النبرري األخر -رى التري اسررتف  وه  مرن خبرره، وا 
 رر ن متشرروف إلرر  تحررو  القبلررة، وموعررو  بتحويرر  القبلررة، هررذه قرينررة لقبررو  خبررره، وممررن  -عليرره الصرر   والسرر م

يف)رر  العلررم إذا لررم تحتررف برره قرينررة، ممررن  صرررح برر ن خبررر الواحرر  يف)رر  العلررم إذا احتفرر  برره القرينررة ومفهومرره أنرره ال
صرح بذلك ش)خ اإلس م ابن تيمية وابن رج  وجمع غف)ر من أه  العلم، وابن رج  في شرح هرذا الحر )  قررر 
أن خبررر الواحرر  ال يف)رر  العلررم إال ب لقرينررة، وهنرر  احتفرر  برره القرينررة،  ررون هررذا الرجرر  يرر تي إلرر  جم عررة مررن النرر س 

خص الررذي )ريرر  أن ي ررذ  أو )لرربس مرر  يشررهر   مرره، ويرفررع صرروته برر)ن النرر س، لكررن مثرر  رافعرً  صرروته؛ ألن الشرر
هررذا الررذي جرر ء رافعررً  صرروته  أ)هرر  المسررلمون أ)هرر  النرر س أال أن القبلررة قرر  حولرر ، ويقبلررون خبررره، ال شررك أن هررذه 

تقلرروا مررن قبلررة قرينررة ترر   علرر  صرر قه، إضرر فة إلرر  أن األصرر  فرري الصررح بة الضررب  واإلتقرر ن والصرر ق، هررؤالء ان
مقطوع به  إل  قبلة احتف  القرينرة بخبرر المخبرر حتر  صر ر خبرره مقطوعرً  بره، فر نتقلوا مرن مقطروع إلر  مقطروع، 
ال ليس بصحيح؟ صحيح ب ل)  أنهم لم  هذا ب لنسبة لهم، األمر الث ني  أن م  صلوه قب  بلوغهم الن سخ صحيح وا 

ب)  المق س، والنصف الث ني إل  الكعبة، فمن عم  بخبر عن يست نفوا الص  ،  ملوا، نصف الص   إل  جهة 
هللا أو عن رسوله عم  به قب  بلوغه م  )نسخه، أو قب  بلوغه م  )خصه، أو قب  بلوغه م  يق) ه فعملره صرحيح، 
لكررن ال برر  أن ي ررون مررن أهرر  العلررم، مرر  )جرري واحرر  بلغرره خبررر منسرروخ والن سررخ مسررتفيض ومعررروف برر)ن العلمرر ء 

لم و ت  العلم منتشر ومستفيض ويعم  ب لمنسوخ، ال، ال ب  أن ي ون من أه  النظر، أم  من لم ي ن وط   الع
من أه  النظر ليس له أن يعم  حتر  يسر   أهر  العلرم، )بقر  أن مثر  هرذا العمر  ب لن سرخ أو ب لمنسروخ قبر  بلروغ 

قرو  جمر ه)ر أهر  العلرم، وقر  أحسرن الن سخ، العم  ب لع م قب  وجو  المخصص، والمطلق قب  وجو  المق) ، هرذا 
مررن انتهرر  إلرر  مرر  سررمع، هررذا الررذي بلغهررم، هررؤالء صررح أو  صرر تهم عمررً  ب لمنسرروخ؛ ألنرره لررم )رربلغهم الن سررخ 

 أم  من لم )بلغه الخبر ف  )لزمه العم  به. [( سور  األنع م37 ] }أُلنِذَرُكم ِبِه َوَمن َبَلَغ{
ن يسـتقبل القبلـة فاسـتقبلوها، وكانـت وجـوههم إلـى الشـام فاسـتداروا إلـى "قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أ

 م  هم، يعني ص ر اإلم م متق م والصف األو  هو الصف األو ، والصف الث ني هو الصف الثر ني إال  الكعبة"
 -سر معليره الصر   وال-أن الجهة تغ)ر ، ومث  هذا العم  لمصلحة الص   ال )بطلهر  وال يفسر ه ، وعلرم النبري 

بم  حص ، وأقرهم عل  ذلرك، ط)ر  هرذا خر رج الصر  ، ووجههرم وتوجهروا، لرو أن إنسر نً  يصرلي ف خطر ، شرخص 



ج لس وواح  ث ني يصلي جنبه، فجلس هذا الذي يصلي من ر عة، وق   له الج لس  قرم ير  أخري أنر  مر  صرل)  
ال مر  يقبر ؟ أو أخطرر  فري القررراء  ففرتح عليره،  هررذا خر رج الصر  ، يقبرر  خبرره؛ ألن هررؤالء إال ر عرة، يقبر  الخبررر وا 

قبلوا خبر من ليس معهم فري الصر  ، خر رج الصر  ، فر   علر  أن  مرن )خبرر المصرلي ولرو  ر ن خر رج الصر   
ن قر   بعضرهم  إنره ال يقبر  الفرتح عليره إال ممرن هرو معره فري الصر  ؛ ألن الرذي معره فري الصر    يقب  خبره، وا 

المصرلي؛ ألن صر   هرذا المصرلي لهر  أثرر فري صر ته هرو، أمر  مرن  ر ن خر رج )ري  أن يحر فظ علر  صر   هرذا 
الص   قر  يفرتح عليره وهرو غ)رر مت كر ؛ ألن صر ته مر  تهرم، وال )همره أنره )زير  ر عرة أو )رنقص ر عرة، فبعضرهم 

حة يقو   إنه ال يقب  خبره إال إذا   ن معه في ص ته، لكرن إذا  ر ن ثقرة غ)رر مت عر  ويعررف أنره يقصر  مصرل
الص  ، وحصر  عنر ه تعر رض فري نفسره، أمر  إذا  ر ن متريقن مرن فعلره، نعرم ال )نتفري القرو  هرذا، إذا شرك أور  

 عن ه شك فإنه يعتم  خبره، نعم.
 عفا هللا عنك.

قـال: اسـتقبلنا أنسـا  حـين قـدم مـن الشـام فلقينـاه بعـين التمـر، ورأيتـه  -رضي هللا عنـه-وعن أنس بن سيرين 
لـوال  :رأيتـك تصـلي لغيـر القبلـة، فقـال :يعنـي عـن يسـار القبلـة، فقلـت ،ه من ذا الجانبيصلي على حمار ووج
 يفعله لم أفعله. -صلى هللا عليه وسلم-أني رأيت رسول هللا 

هررذا حرر )  عررن أنررس بررن سرر)رين، وهررو أخ لإلمرر م الترر بعي الجل)رر  محمرر  بررن سرر)رين، وأوال  سرر)رين مررن الررذ ور 
يعنري ابرن م لرك  "عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسـا "ع)ن التمر، يقو    واإلن    لهم ثق  ، وهم من سبي

وفي بعض الرواي    ق م الش م، قر م مرن الشر م خرجروا مرن البصرر  السرتقب له فهرو قر  م مرن  "حين قدم من الشام"
مرن الشر م،  الش م، في بعرض الرواير   وهري فري الصرحيح  قر م الشر م، ومرن ال بر  مرن اعتب رهر ؛ ألنره أنشر  السرفر

ذا ق)رر   قرر م الشرر م، يعنرري قرر م الشرر م، هررذا ظرر هر اللفررظ، لكررن )ج)ررزون حررذف الحرررف إذا لررم  ومررن ابترر اء الغ يررة، وا 
ِعيَن َرُجال {يحص  لبس  َمُه َسب  َتاَر ُموَسى َقو  يعني من قومه، إذا لرم يحصر  لربس جر ز  [( سور  األعراف355 ] }َواخ 

عررر)ن التمرررر موضرررع حصرررل  فيررره واقعرررة أسرررر ف)هررر  أوال  سررر)رين وغ)ررررهم،  الحرررذف، فلق)نررر ه بعررر)ن التمرررر، فرأ)تررره،
 .-رحمه هللا تع ل -المقصو  أنه لو لم ي ن من بر ته  إال محم  بن س)رين 

تعنري عررن يسرر ر القبلرة، يصررلي علر  حمرر ر، الحمر ر جرر ء فرري  "فرأيتـه يصــلي علــى حمــار ووجــه مــن ذا الجانــب"
فه  هذا )   علر  نج سرته؟ وجر ء تحرريم لحمره بعر  أن  ر ن حر اًل،  لحمه أنه رجس، وج ء في روثه  أنه رجس،

بع  أن   ن ط)بً  مب حً ، يح  لهم الط)ب  ، لكنه صر ر بعر  ذلرك محرمرً ، وانتقر  مرن  ونره ط)برً  مب حرً  إلر   ونره 
ي هللا رضر-ر ر  الحمر ر، وأنرس  -عليه الص   والس م-خب)ثً  محرمً ، فه  مقتض  هذا أن ي ون نجسً ؟ النبي 

صررل  علرر  الحمرر ر، ويسررت   بهررذا أهرر  العلررم علرر  طهرر ر  برر ن الحمرر ر، وال سرريم  إذا  رر ن الوقرر   -عنرره وأرضرر ه
حر ر، أو أجهر  الحمر ر وأثقرر  ب ألحمر   سروف )خرررج منره العررق، ويسررت لون بهرذا أيضرً  علرر  طهر ر  عرقره، و ثررر  

 وقي منه. مع لجته ومع شرته ت   عل  طه رته، إذ لم )ر  نص )   عل  الت
ــة"يعنرري مررن غ)ررر القبلررة علرر  يسرر ر القبلررة  "ووجــه مــن ذا الجانــب" يعنرري  رر ن  "فقلــت: رأيتــك تصــلي لغيــر القبل

انحراف يس)ر، االنحراف يس)ر عن جهة القبلة، األمر سه ، المس لة ف)ه  سعة، وق  ج ء في الح )  المخرج في 
فر   علر  أنره )نحررف إلر  جهرة  ك تصـلي لغيـر القبلـة""رأيتـلكرن يقرو      م  ب)ن المشرق والمغرر  قبلرة((السنن 



"رأيتــك اليسرر ر إلرر  الحرر  الررذي هررو غ)ررر مرضرري، يعنرري إلرر  حرر  بح)رر  )بطرر  الصرر   لررو   نرر  صرر   اسررتقرار، 
صرل  هللا -النبري  يفعله مـا فعلتـه"  -صلى هللا عليه وسلم-تصلي لغير القبلة، فقال: لوال أني رأيت رسول هللا 

عل  ال ابة، لكنه ال يصلي عل  الفريضة، وأنس تنف  عل  الحم ر، وصل  عل  الحم ر، وهو تنف   -عليه وسلم
ال يصرلي علر  ال ابرة الم توبرة، السر ئ  يقرو   رأ)ترك  -عليه الص   والس م-محمو  عل  أنه  ن فلة؛ ألن النبي 

هرة، وحصر  مررارًا، تصلي لغ)ر القبلة، يعني السرؤا  فيره شريء مرن الرفرق، لرو شرخص رأى شرخص يصرلي إلر  ج
) خ  شخص يحضر الر رس يشروف الطر   أحي نرً ، بعرض النر س يصر   بشريء مرن رهبرة الجمروع أو الكثرر  أو 
 ذا، ثم يصرلي إلر  غ)رر القبلرة، إيرش المن سر  فري توج)هره؟ هرذا حصر  مررت)ن، يصرلي إلر  جهرة الشررق، )ر خ  

س  أن )زبر ويزجر أو يعررض عليره األمرر، يشوف الط   والشرح وال ني  يصلي إل  جهة الشرق، ه  من المن 
أن  صل)  أتجه قليً  ي  أخي، القبلة إل  جهة اليم)ن إل  جهة الشم  ، الجهة خلفرك، وش المر نع؟ ف)وجره برفرق 

   هر  صرل)  ر عتر)ن؟((لمن رآه  خ  مع الب   وجلس، فق   له   -عليه الص   والس م-ول)ن، ولذا ق   النبي 
"لــوال أنــي رأيــت   -رضرري هللا عنرره وأرضرر ه- عترر)ن، فرر لتلطف ب لسررؤا  مطلررو ، ف جرر   مرر  قرر   لرره  قررم وصرر  ر 

لمر ذا؟ ألن العبر  ا  توقيفرة، فلريس لإلنسر ن أن )جتهر  فري  يفعلـه مـا فعلتـه" -صلى هللا عليه وسـلم-رسول هللا 
 العب  ا ، ف لعب  ا  ال ) خله  القي س، وهللا أعلم. 

 رسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5كتاب الصالة ) -شرح: عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 
 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.

 نعم.
 ب رك هللا فيك.

  آله وصحبه أجمعين.بينا محمد وعلى والصالة والسالم على ن ،الحمد هلل رب العالمين
 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 باب: الصفوف

))سـووا صـفوفكم، فـإن  :-صـلى هللا عليـه وسـلم-قـال: قـال رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه-عن أنس بـن مالـك 
 . تسوية الصف من تمام الصالة((

))لتسـوون يقـول:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-قال: سـمعت رسـول هللا  -رضي هللا عنه-وعن النعمان بن بشير 
يسـوي صـفوفنا حتـى  -صلى هللا عليه وسـلم-كان رسول هللا  :ولمسلم صفوفكم أو ليخالفن هللا بين وجوهكم((

كأنما يسوي بها القداح، حتـى رأى أن قـد عقلنـا عنـه، ثـم خـرج يومـا  فقـام حتـى كـاد أن يكبـر فـرأى رجـال  باديـا  
 .الفن هللا بين وجوهكم(())عباد هللا لتسوون صفوفكم، أو ليخصدره فقال: 

الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. يقو  
   -رحمه هللا تع ل -المؤلف 

 باب: الصفوف
صــلى هللا عليــه -قــال: قــال رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-"عــن أنــس بــن مالــك والصررفوف جمررع صررف، يقررو   

وهذا أمر ب لتسوية، والمرا  ب لتسوية التع ) ، تع )  الصرفوف عرن االعوجر ج، ومرن  "))سووا صفوفكم(( :-وسلم
التسرروية التررراص فرري هررذه الصررفوف، بح)رر  ال )وجرر  ف)هرر  فرررج تكررون موضررعً  للشرريط ن، ف لتسرروية تكررون بتعرر )  

شر ) ،  مر  سري تي فري حر )  الحرق  الصفوف، و ث)ر من المسلم)ن ه اهم هللا ال )هتمون بهذا األمر، واألمر فيه
  فرإن تسروية الصرفوف فر ألمر هنر   للوجرو ، والعلرة فري ذلرك  أو ل)خ لفن هللا ب)ن وجروه م(( ،  لتسوون صفوف م
ق  يقرو  ق ئر   إن العلرة تر   علر  االسرتحب   وقر  ق)ر  برذلك، مرن تم مهر ، يعنري مرن  م لهر ،  من تم م الص  ((

 م لي؛ ألنه ال يعو  إل  ذاته  وال إل  شرطه  في ون  م ليً ، لكن النص صريح في ف لتسوية أمر ب لنسبة للص   
األمر، واألص  في األمر الوجو ، وتم م الشيء بجميع أجزائه، إنم  ي ون تمر م الشريء بفعر  جميرع أجزائره، مرن 

جتمعررة، بمرر  فرري ذلررك تمرر م الصرر   قررراء  الف تحررة، مررن تمرر م الصرر   أن الشرريء ال )ررتم وال ي مرر  إال بصررورته الم
األر ر ن والواجبرر   والسرنن، هررذا تم مره، تم مرره ي رون بجميررع أجزائرره، وأمر  قررو  مرن يقررو   إن التمر م ال )رر   علرر  
الوجو  ألن التم م ق ر زائ  عل  أص  الشريء فلريس األمرر  رذلك، السر م مرن تمر م الصر  ، وال ترتم الصر   إال 



تررتم إال بسررجو ، وتشرره  وسرر م وغ)ررر ذلررك، فرر  تررتم الصرر   إال ب جتمرر ع  بقررراء ، وال تررتم الصرر   إال بر رروع، وال
أر  نه ، وتوافر شروطه  وأر  نه  وواجب ته  وسننه  أيضً ، ف لص   إنمر  ترتم به)ئتهر  المجتمعرة علر  الصرور  التري 

مرر  هررو ر ررن،  وعرفنرر  أن مررن التمرر م   صررلوا  مرر  رأ)تمرروني أصررلي((يصررل)ه   -عليرره الصرر   والسرر م-رئرري النبرري 
  فرإن تسروية الصرفوف ومن التم م م  هو واجر ، ومنره مر  هرو مسرتح ، فر  )تعر)ن أن ي رون قولره فري الحر )   

هررر  الصررر   التررري ال يقررررأ ف)هررر  صررر   ت مرررة؟ ليسررر  بت مرررة، ن قصرررة؛ ألن التمررر م فررري مق بررر   مرررن تمررر م الصررر  ((
ألر رر ن والواجبرر   إذا   نرر  عررن عمرر ، وقرر  ال النقصرر ن، ف لشرريء النرر قص قرر  ي ررون نقصرره نقصررً  مخررً ،  ترررك ا

ي ون مخً  في المستحب  ، ف  )تع)ن أن ي ون التم م في المستحب  ،  م  يقو  من يصرف الوجو  إل  الن   
ب لعلررة؛ ألن العلررة تصرررف عنرر  أهرر  العلررم العلررة تصرررف لكررن مترر  تصرررف؟ إذا تمحضرر  للنرر  ، أمرر  هنرر  ليسرر  

له النقص، فإذا نقص من ص ته واجبً ، أخ  بص ته ال سيم  إذا  ر ن عرن عمر ، أمر  خ لصة للن  ، ف لتم م يق ب
-إذا   ن عن سهو ف)جبر ب لسجو  عل  م  سي تي، ويؤي  القرو  بر لوجو  حر )  النعمر ن برن بشر)ر الرذي )ليره  

م الم الرر  ))لتســوون صــفوفكم((يقــول:  -صــلى هللا عليــه وســلم-قــال: ســمعت رســول هللا  -رضــي هللا عنهمــا
األمرر، واألمررر األصرر  فيرره الوجرو ، وهررذا أمررر مؤ رر ، الر م هررذه موطئررة لقسررم محرذوف، والرر م تكررون هررذه ح)نئررذ  
للت ك)رر ،   نرره قرر    وهللا لتسرروون صررفوف م أو ل)خرر لفن هللا برر)ن وجرروه م، ومخ لفررة الوجرروه تكررون بررإعراض بعضررهم 

سرلم)ن عرن بعرض بر لوجوه، هرذا ن شرئ ونر تج عرن عن بعض، وذلك ت بع لمخ لفة القلو ، فإذا انصرف بعرض الم
تن فر القلو ، الذي من آث ره التق طع والتر ابر، و ر  هرذه األمرور محرمرة، ومر  أ ى إلر  المحررم فهرو محررم، فعر م 
تسروية الصرفوف )رؤ ي إلر  هرذا المحررم فهري محرمررة، وهرذا وع)ر  شر ) ، ال يظرن اإلنسر ن أن هرذا أمرر سرره ، أن 

 جروا، هذا من عظ ئم األمور، وهللا ال ت خلوا الجنة حت  تح بوا، وج ء النهي عن التقر طع )تق طع المسلمون ويته
والت ابر والته جر، وهذا من أسب به، ون حرظ فري المسر ج  اآلن قر  ي رون فري هرذا المسرج ، تكرون بعرض السرواري 

ذا م ل  الفرشة يم)نرً  أو سب  في تق م بعض الن س أو ت خرهم عن الصف، والن س في الغ ل  )تبعون الفرش، فإ
شررم اًل انحرفرروا عررن الصررف، فعلرر  اإلنسرر ن أن يعنرر  بهررذا عن يررة ت مررة؛ لررئ  يقررع فرري الوع)رر  الشرر )  المررذ ور فرري 

أصرح به   لقر اح،  -عليه الص   والسر م-الح ) ، وعل  اإلم م أن )تع ه  الجم عة، ويسويهم  م  يسوي النبي 
هميرة، )رر  هر  هنر  مسر لة وهري وضرع الخطروط فري الفررش مرن أجر  تسروية عل     ح   هذا األمرر فري غ يرة األ

، وال فري عهر  سرلف هرذه األمرة، -عليه الص   والس م-الصفوف، ال شك أن هذا أمر ح    لم )وج  في عه ه 
وأم ررن فعلرره ولررم يفعلرره ي ررون ب عررة، وهرر   -عليرره الصرر   والسرر م-والق عرر   أن مرر  وجرر  سررببه فرري عصررر النبرري 

؟ وه  الح جة ال اعيرة إل)جر   هرذه الخطروط فري -عليه الص   والس م-)ج   مث  هذه الخطوط في عه ه يم ن إ
مثرر  الح جررة ال اعيررة إليرره فرري عهرر ن ؟ أواًل  الح جررة تختلررف، مررن الح جررة الشرريء  -عليرره الصرر   والسرر م-عهرر ه 

رجر   يم رن تسرويتهم ب لراحرة؛ اليس)ر الخف)ف الذي ال يقتضي إح ا ، فإذا  ر ن الصرف قصر)ر فري حر و  عشرر  
ألن هررؤالء مرر  يحترر جون إلرر  خطرروط، لكررن إذا  رر ن الصررف يسررتوع  م ئررة، و لكررم أ ر ررتم فرري مصررل  الع)رر  قبرر  
وضع الفرش  )ف يصلي الن س؟   نهم حو  الكعبرة،  وائرر، نحرن أ ر نر  هرذا، وتسروية الصرفوف واجر ، ومر  ال 

 )ررف يسررويه  اإلمرر م؟ نعررم عليرره أن )هررتم بررذلك، ويعنرر  بررذلك،  )ررتم الواجرر  إال برره فهررو واجرر ، إذا  ثررر  الجمرروع
-وينبه الجم عة، لكن  ث)ر من الن س يحت ج إل  تنبيه أكثرر مرن الربعض، فهرذه الخطروط السرب  قر ئم فري عهر ه 



عليره -، والح جة موجو  ، لكن ليس  في قو  الح جة ال اعية إل  اآلن، أواًل الهتم م النبي -عليه الص   والس م
، وقصر -عليه الص   والس م-ب لصفوف، واألمر الث ني اهتم م الصح بة وامتث لهم أمر النبي  -الص   والس م

، أمر  فري عصررن  ف لنر س قر  االهتمر م -عليره الصر   والسر م-الصفوف،    هرذا )خفرف مرن الح جرة فري عهر ه 
لفرر ظ إذا طلرر  منرره التسرروية فرر  شررك أن عنرر هم، فررإذا وجرر  مررن المرر موم)ن مررن يع نرر  اإلمرر م، ويررتلفظ برربعض األ

االنصرررراف والتسررر ه  موجرررو ، فيحتررر ج النررر س إلررر  مررر  يعنررر)هم، وهرررذا )خفرررف فررري ح رررم هرررذه الخطررروط، فررر  يح رررم 
بب ع)ته ؛ ألن الح جة  اعية؛ الح جة م سة إل  ذلك،  مر  أن الح جرة  اعيرة إلر  وجرو  مر  ي برر الصرو ، النر س 

، ب  ق  تتعرض ص   بعضهم للبط ن، ال يسرمعون تكب)رر، وال يسرمعون رفرع إذا  ثر  الجموع م  يسمعون ش)ئ ً 
 -إن شر ء هللا تعر ل -وال سجو  وال خفض، فإذا  ع  الح جرة إلر  ذلرك إلر  أمرر أصرله مبر ح فر  مر نع مرن ذلرك 

م وعلرر  ضرروء مثرر  هررذا الكرر م جرر ء  الفترروى بإ)جرر   مثرر  هررذه الخطرروط، والعمرر  بهرر ، والخرر  أيضررً  الموجررو  أمرر 
الحجررر األسررو  مررن أجرر  ب ايررة الطررواف ونه )ترره، الح جررة  اعيررة إلرر  ذلررك، لكررن تحق)ررق هرر ا الخرر  فرري المطرر ف 
للمصلحة ظ هر، لكن ترت  عليه مف س ، وج  زح م ش ) ، ووج  من يصرلي علر  هرذا الخر ، فوجر  فيره مصرلحة 

 هر ،  ث)ررر مررن النرر س ال ومفسرر  ، والح ررم حسرر  مرر  )ترررجح مررن هررذ)ن، ووجرر  بنرر ء علرر  فترروى برر ن المصررلحة ظرر
) ري من أ)ن )ب أ الطواف؟ ويسر   سر ئ  يقرو   إنره بر أ الطرواف مرن رجر  إسرم ع) ، ويرن رجر  إسرم ع) ؟ نعرم، 
المق م، ب أ الطرواف مرن رجر ...، مثر  هرذا يحتر ج إلر  مر  يع)نره علر  تصرحيح عب  تره، لكرن إذا ترتر  علر  ذلرك 

لرذا احتمر   يعر   فيره النظرر، علر   ر  حر   مثر  هرذه الخطروط مفس   أكبر من هذه المصرلحة، ف ألصر  العر م، و 
يس)ر، والمصلحة ظ هر  وراجحة وال م نع منه ، لكن )بق  مس لة زخرفة الفرش وغ)رره  -إن ش ء هللا تع ل -أمره  

والتصررف)ر والتحم)ررر هررذا أمررر م ررروه جرر ًا، ف)نبغرري العن يررة برره، وأيضررً  مرر  )تعلررق ب لمسرر ج  مررن زخرفررة ممرر  )لهرري 
يشغ  المصل)ن أيضً  هذه مس لة تحت ج إل  مزي  عن ية، ونرى األمر )ز ا ، ومرع األسرف أن الرذي يشررف علر  و 

ذا فيه م  يشغ  المصل)ن، ف لك م النظري م  ي في،  بن ء هذه المس ج  من ط   العلم، لكن إذا انته  المسج  وا 
 ال ب  من التطب)ق العملي. 

يسـوي  -صـلى هللا عليـه وسـلم-ولمسـلم: كـان رسـول هللا   بـين وجـوهكم(())لتسوون صفوفكم أو ليخالفن هللا"
يسويه  )هتم بهر  ويعر له  تعر يً  ت مرً ، بح)ر  )تحر ذى المصرلون ب لمن كر   صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح"

هر ، ووجر  )لزق  عبه ب عر  جر ره، وهرذه مسر لة أيضرً  فررط النر س ف) -رضوان هللا عل)هم-واألق ام،   ن الصح بة 
ذا أرا  أن  ف)هر  إفرراط ووجر  ف)هر  تفرري ، لكرن الكث)رر التفرري ، تجر  بر)ن المصرلي وجر ره شربر مرن هنر  ومرن هنر ، وا 
)تكرر يس ليطبررق سررنة وسررع مرر  برر)ن رجليرره، علشرر ن إيررش؟ يحرر ذي مرر  برر)ن األقرر ام، لكررن أ)ررن المحرر ذا  ب لمن كرر ؟ 

أكثرررر مرررن حجمررره، يعنررري ال يحررر  اإلشررر    أنرررك تمررر   مقتضررر  المحررر ذا  ب لمن كررر  واألقررر ام أن ال يشرررغ  المصرررلي
رجليررك، مرر  يصررلح هررذا، الخلرر  موجررو  فرري الصرررف ولررو مرر )  رجليررك؛ ألن المطلررو  المحرر ذا  ب لبرر ن  لرره مرررن 

 المن   إل  الق م. 
واح ه  ق ح، وهو السرهم قبر  أن )رراش وينصر ، يعنري قر   مثر  المسرطر ، القر ح مثر   "كأنما يساوي بها القداح"

ر ، وتجر  بعرض النر س إذا صرف رجر  إلر  جهرة الشرم   ورجر  إلر  جهرة الجنرو ، وتعجر   )رف تط وعره المسط
رجلررره يسررروي  رررذا؟ أبررر ًا، األصررر  أن األصررر بع إلررر  جهرررة القبلرررة؛ لتكرررون مثررر  المسرررطر ، والصرررفوف  رررذلك تكرررون 



بتق م ويت خر، هرذه أمرور ب لمس وا ، لكن ق  يقو  ق ئ   إن هذا رجله قص)ر ، وهذا رجله طويلة، وهذا س قه طويلة 
ال تملررك، لكررن يحرررص اإلنسرر ن بقرر ر مرر  يسررتطيع مررن تطب)ررق مرر  يملكرره فعليرره أن يسرروي الصررف ب لمحرر ذا  برر)ن 
المن كرر  واألقرر ام، وال )تقرر م وال )ترر خر، قرر  ي ررون هررذا نح)ررف وهررذا برر )ن، هررذا متقرر م إلرر  األمرر م، وهررذا متقرر م إلرر  

، األمر لريس ب)ر ه، لكرن عليره أن يسرع  فري تطب)رق مر  يملرك، حتر  رأى الخلف ألنه ب )ن، هذا م  هو ب) ه األمر
أننر  ال نحتر ج إلر  تنبيره  -عليره الصر   والسر م-أن ق  عقلن  عنه، ق    م  نحت ج إل  تنبيه آخر، تصور النبي 

 آخر من  ثر  م  يسوي هذه الصفوف. 
ن تئرً  صر ره، قر   "فـرأى رجـال  باديـا  صـدره"ي برر أرا  أن يشررع فري الصر    "ثم خرج يوما  وقام حتى كاد أن يكبر"

يقررو  ق ئرر   أنرر  أحرر ذي ب لمن كرر  واألقرر ام ويطلررع بطنرره، هررذا إيررش يسرروي ذا؟ هررذا مرر  فيرره ح)لررة، يفعرر  مرر  أمررر برره 
عمر  صر ره إعرابهر ؟ ف عر  إليرش؟ ف عر  السرم الف عر ؛ ألن اسرم الف عر  يعمر   "باديا  صـدره"والزائ  م  عليه منره 

 مرر   ))لتســوون صــفوفكم أو ليخــالفن هللا بــين وجــوهكم((األصرر  ير  عبرر   هللا منرر  ى  "))عبــاد هللا((ل: "فقــافعلره 
  لتسررروون جررر ء فررري الحررر )  فررري الروايرررة السررر بقة، الروايرررة األولررر  متفرررق عل)هررر ، والث نيرررة لمسرررلم، مرررن أفررررا  مسرررلم 

 فرق للروايرة األولر ، علر   ر  حر   تسرويةهرذا مرن المتفرق عليره؛ ألنره موا صفوف م أو ل)خر لفن هللا بر)ن وجروه م((
الصفوف واجبة، وي ثم من ي ون سببً  في اخت   الصف، ووصر  الصرفوف واجر ، مرن وصر  صرفً  وصرله هللا، 
لكرررن ب لمق بررر  قطعررره ال )جررروز، مرررن قطرررع الصرررف قطعررره هللا لغ)رررر ح جرررة، لكرررن قررر  تررر عوه الح جرررة إلررر  أن يقطرررع 

الوجه المطلو  إال بقطعه ، يعني هذا الم ر ن ضر)ق جر ًا بح)ر  ال  الصف؛ ألنه ال )تم ن من أ اء ص ته عل 
)ررتم ن مررن الخشرروع فرري الصرر  ، أو غ)ررر مسررتوي، رجرر  مرتفعررة، ورجرر  ط منررة، مثرر  هررذا مرر  يسررتطيع أن )ررؤ ي 

 الص   عل  الوجه المطلو ، فمث  هذا يعف  عنه، نعم.
 عفا هللا عنك.

ــك  ــه مل -رضــي هللا عنــه-وعــن أنــس بــن مال ــه وســلم-يكــة دعــت رســول هللا أن جدت ــام  -صــلى هللا علي لطع
فقمـت إلـى حصـير لنـا قـد أسـود مـن طـول مـا  :قـال أنـس لكـم(( يصـل))قومـوا فأل :ثـم قـال ،صنعته، فأكل منه

والعجـوز مـن  ،، وصففت أنـا واليتـيم وراءه-صلى هللا عليه وسلم-فقام عليه رسول هللا  ،لبس، فنضحته بماء
 .-صلى هللا عليه وسلم-ثم أنصرف نا، فصلى لنا ركعتين ئورا

وأقام المـرأة خلفنـا، اليتـيم  ،صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  :ولمسلم
 هو ضميرة جد حسين بن عبد هللا بن ضميرة. :قيل

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
جر   أنرس  جر   مرن؟ أن جدتـه" -رضـي هللا عنـه-"عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحـة عـن أنـس بـن مالـك 

الو   جر    عنر  أصرح  القتصر عل  الصرح بي، هرذه األص  أن ي ؟م  ال اعي إل  ذ ر إسح ق؟ إذًا ج   إسح ق ا 
 المختصرا    لمؤلف، إذا ذ ر الراوي عن الصح بي فللح جة إليه، ه ه؟ 

 نعم؟ 
لتر بعي إال ألن لره ع قرة فري الحر ) ، وأن الضرم)ر يعرو  القوالن معروف ن عن  أه  العلم، لكن م  ذ رر المؤلرف ا

إليه، وال شك أن ملي ة هي زوجة أبي طلحة، فهي ج   إلسح ق، ملي ة هرذه أم أنرس برن م لرك اسرمه  إيرش؟ نعرم 



أم سليم، فه  اسمه  ملي ة؟ ال، عل     ح   الخ ف موجو  والشراح أط لوا في هرذا، والمؤلرف مر  ذ رر التر بعي 
 أنه هو المقصو ، وأن الضم)ر يعو  إليه.  إال ل)رجح

ن تي إلر  السرن  المرؤنن هنر ، إذا قلنر   إن إسرح ق برن  "-صلى هللا عليه وسلم-"أن جدته مليكة دعت رسول هللا 
عبرر  هللا بررن أبرري طلحررة )ررروي القصررة عررن أنررس  مرر  هررو مقتضرر   عررن( أن ج ترره ملي ررة فهرر  نقررو   إن إسررح ق 

ذا قلن   إنره )رروي القصرة عمرن شره ه   )روي قصة لم يشه ه  أو )روي  ذا قلن   إن ج ته، وا  قصة عمن شه ه ، وا 
أن ج تره،  -رضري هللا عنره-فتكون الج   ج   أنس، عن إسح ق بن عبر  هللا برن أبري طلحرة عرن أنرس برن م لرك 

  برن حنفيرة انتبهوا ي  اإلخوان إل  صيغ األ ا ، اآلن إسح ق بن عب  هللا بن أبي طلحة،  م  قلنر  فري حر )  محمر
، فري التفريرق بر)ن السرن  المعرنعن والمرؤنن، اآلن هرذه -صرل  هللا عليره وسرلم-عن عمر ر أو أن عمر رًا مرر بر لنبي 

إل  طع م، فمن الذي )روي هذه القصة؟ ه  الرذي )رويهر  أنرس  -عليه الص   والس م-قصة ملي ة  ع  النبي 
سح ق )رويه  عن أنس  م  هو مقتض   عن(؟ ف)روي الق صة عمن شه ه ، في ون الك م   لصريح ب ن الجر   وا 

ج   أنس، إذا   ن )روي القصة عن أنس وهذا م  تقتضيه  عرن( الصريغة الصرريحة، أيضرً  مر   ر  مر  جر ء بلفرظ 
 عن( )   علر  الروايرة، ننتبره لهرذا، قر  ير تي الرراوي برر عن( وال يقصر  بهر  الروايرة، مثر   ذلرك؟ مر  جر ء عرن أبري 

عليه خوارج فقتلوه، هذه رواية عنه أو عن قصته؟ نعم؟ نعرم عرن قصرته ولريس طريقهر  الروايرة  األحوص أنه خرج
هذه أب ًا؛ ألنه قت   )ف )رروي؟ فهر  نقرو   بر ن المررا  برر عن( هرذه الروايرة أنره )رروي هرذه القصرة عرن أنرس، وأن 

ذا قلن  عل  القو  الث ني وهو  ، وح)نئذ  يستقيم السي ق؟-صل  هللا عليه وسلم-ج   أنس ملي ة  ع  رسو  هللا  وا 
الذي )رجحه المؤلف بإ)را ه ذ ر الت بعي أن الج   ج   إسح ق بن عب  هللا بن أبي طلحرة، إال أن ي رون الضرم)ر 

، ال نط)ر  فري -صرل  هللا عليره وسرلم-التف  فيه من التكلم إل  الغ)برة، في رون أن جر تي ملي رة  عر  رسرو  هللا 
وصلوا إل  نت)جة ب)نة، والخر ف قر ئم؛ ألن عرو  الضرم)ر فري ج تره يحتمر ، وهري جر   هذا ألن الشراح  لهم م  ت

 إلسح ق مؤ  ، لكن ه  هي ج   ألنس بن م لك هذا الك م.
ثررم  -عليرره الصرر   والسرر م-أكرر   ثــم صــلى"، إلــى طعــام فأكــل منــه -صــلى هللا عليــه وســلم-"دعــت رســول هللا 

فصرل  ثرم أكر ، فلمر ذا قر م األكر  هنر  وقر م الصر    -   والسر معليره الصر-صل ، عتبر ن برن م لرك  عر  النبري 
 هن ك؟
 ......طالب:

ط)رر  وهنرر ؟ الرر عو  للطعرر م، وهنرر ك الرر عو  للصرر  ، الرر عو  للطعرر م فقرر م الطعرر م، وهنرر ك الرر عو  للصرر   فقرر م  
 الص  . 

قر    قومـوا كـي أصـلي لكـم(())لطعام صنعته له فأكل منـه، ثـم قـال:  -صلى هللا عليه وسلم-"دعت رسول هللا 
الحص)ر فع)  بمعن  مفعو  يعني محصور، أو بمعن  ف ع  يعني ح صر، إيرش؟  "فقمت إلى حصير لنا"أنس  

حص)ر الحص)ر أكثر م يعرف الحص)ر ألنره أ رك الحصر)ر، مرن خروص النخر  نعرم، هرذا هرو، لكرن هر  اشرتق ق 
ـُتور ا{الفع)  هذه من اسم الف عر   يعنري سر ترًا؟ وجر ء فري وصرف جهرنم، مر ذا قر    [( سرور  اإلسرراء45 ] }ِحَجاب ـا مَّس 

َكاِفِريَن َحِصير ا{في سور  اإلسراء؟  َنا َجَهنََّم ِلل  حص)رًا يعني ح صر  لهم، اسرم ف عر ، وهر   [( سور  اإلسرراء9 ] }َوَجَعل 



ا وهرذا، الحص)ر يحص)ر من )جلس عليه أو هو محصور مح   الطرو  والعررض؟ علر   ر  حر   هرو يحتمر  هرذ
 واألمر سه . 

عليره -الحصر)ر، الصر   علر  الحصر)ر، هنر  صرل  النبري  "فقمت إلى حصير لنـا قـد أسـود مـن طـول مـا لـبس"
  برر   مرر  جرر ء فرري الصرر   علرر  -رحمرره هللا تعرر ل -فصررل  علرر  الحصرر)ر، وترررجم البخرر ري  -الصرر   والسرر م

-فيرره مشرر بهة لجهررنم ولررو فرري االسررم، والنبرري  الحصرر)ر، و ررره بعضررهم الصرر   علرر  الحصرر)ر، لمرر ذا؟ ل يررة؛ ألن
صل  علر  الحصر)ر، يقرو   "فقمر  إلر  حصر)ر لنر  قر  أسرو " نعرم مرن طرو  االسرتعم  ،  -عليه الص   والس م

من  ثر  االستعم   يسو ، )جتمع عليه غب ر وأوس خ، مث  الفرش اآلن، هذا بق ي  طع م، وهذا شر ي )ن ر ، وهرذا 
األص  من طو  مر  جلرس عليره، الحصر)ر )جلرس  "قد أسود من طول ما لبس"ن يسو  لبن، وهذا  ذا، ومع الزم

عليه، ولبس    شيء بحسربه، فلربس الحصر)ر بر لجلوس عليره، ولربس القلرم ب لكت برة فيره، لربس الكتر   ب لمط لعرة 
 فيه، فلبس    شيء بحسبه. 

لرررش علرر  البسرر ط، أو علرر  النضررح  ون الغسرر ، لكررن هرر  النضررح مجررر  ا "مــن طــول مــا لــبس، فنضــحته بمــاء"
الحص)ر أو عل  الفرش المتسخ )ج ي ويغني، أو إن   ن هن ك شريء ير بس )رطبره؟ الير بس أسره  مرن الرطر ؛ 
ال مجرر  النضرح  ألن الي بس ال )نتق ، فيطلق النضرح ويررا  بره الغسر ، فلعلره غسرله حتر  زا  مر  بره مرن وسرخ, وا 

يعنرري يقرر م هررذا الحصرر)ر  "-صــلى هللا عليــه وســلم-ول هللا "فنضــحته بمــاء، فقــام عليــه رســ)ث)ررر هررذه األوسرر خ 
عليرره الصرر   -الخلررق المسررتعم  المسررو  مررن  ثررر  االسررتعم   ألشرررف الخلررق؟! مررن قرررأ مرر  جرر ء فرري عرريش النبرري 

مرن أ م، حشروه  ل)رف،  -عليه الص   والسر م-عرف حق ر  هذه ال ني ، وحقيقة هذه ال ني ، وس   النبي  -والس م
، وعن ه م ء  تصف  صفطت)ن، يضر  بعضره  علر  -عليه الص   والس م-حص)ر )ؤثر في جنبه  وين م عل 

ال رفض  ؟ ألنهر  تلر)ن أكثرر، فرإذا -عليره الصر   والسر م-بعض وين م عل)ه  لتل)ن، لكن لم  جعل  أربع رضي وا 
عليه -  من ق مة؟! والنبي الن ، فإذا الن الفراش ثق  اإلنس ن عن الط عة، ف )ف لو رأى اآلن فرش الن س أطو 

لو أرا  أن تبس  له ال ني ، لو أرا  أن تحو  له الجب   ذه  حول ، لكنه رفضه ؛ ألنه  ال تزن  -الص   والس م
عن  هللا جن ح بعوضة،  ن في ال ني    نك غري ، أو ع بر سرب) ، أو  مرن اسرتظ  بظر  شرجر ، هرذا ب)تخرذ هرذه 

 -عليرره الصرر   والسرر م-ره، ويرروفر لرره حظرره ونعيمرره فرري اآلخررر ، وحررج النبرري األمررور المريحررة، ال، ل)رر خر لرره أجرر
عل  رح ، وحج أنس بن م لك عل  رح  ولم ي ن شحيحً ، إنم  إظه ر للعبو ية والح جة علر  وجههر ، واآلن إذا 
 اعتمررر اإلنسرر ن )بحرر  عررن فنرر ق خمررس نجرروم، مرر  )ل)ررق برره، لررو مرر  وجرر  إال أربررع نجرروم رجررع، ويبحرر  عررن أغلرر 
الحمر  ، تررذ ر أرقر م خي ليررة فري الحمرر   مرن أقررر  األمرر كن إلر  م ررة، أرقر م شرريء مر  )خطررر علر  برر  ، )نفررق 
الشخص الواح  في هذه الحملة م  تنفقه عشر أسر لم   سنة، ب ون مب لغة هذا موجو ، لكرن لرو )رذ ر الررقم  ر ن 

علر  رحر  ولرم ي رن شرحيحً ،  -ضري هللا عنرهر -ق    مب لغ فيه، لم ذا؟ علش ن إيش؟ لم   أربعة أي م، وحج أنرس 
فري أفضر  األمر كن، ويبحر   -جر  وعر -هذا الذي )ذه  إل  أق س البق ع ل)رؤ ي هرذه العمرر ، ويتقرر  إلر  هللا 
هذا الملحظ )خف  عل   ث)ر ممن فتح هللا عن خمس نجوم، هذا  )ف )جتمع قلبه أثن ء عب  ته في هذا الم  ن؟! 

عليره -ومع األسف أن بعض الن س يقتررض ويبحر  عرن هرذه األمرور، فننتبره، الرسرو   عليه، وبس  عليه ال ني ،
أشرررف الخلررق يفرررش لرره حصرر)ر أسررو ، ويج)رر   عررو  عجرروز، وهررذا ال )زيرر  المرررء إال عررزًا فرري  -الصرر   والسرر م



ي الر ني ، ال ال ني  واآلخر ، بعض الن س )تع ظم ويرفع أنفه   نه خ ص الن س تنظر إليه عل  أنره ال نظ)رر لره فر
 أب ًا، تنظر إليه   لنم ، اإلنس ن ال يستطيع أن )رفع نفسه ألبتة إال ب لتواضع 

سر)  الخلرق، سر)  ولر  اآلم، ت ررى األهلرة الث ثرة،  "-صلى هللا عليه وسـلم-"فنضحته بماء، فقام عليه رسول هللا 
أن )ه)نرره بهررذا؟ ال وهللا، )ريرر  أن  لمرر   رمرره وعظمرره وشرررفه )ريرر  -جرر  وعرر -وال )وقرر  فرري ب)ترره نرر ر، هرر  الررر  

ي رمه بهذا، اآلن لو يق م الطع م )نقصه بعرض األشري ء، بعرض الكم لير  ، لرو مر  فري سرلطة مرثً ، تجر  اإلنسر ن 
يغضرر  ويزمجررر، ويقررو ..، )رمرري أهلرره ب بشررع األوصرر ف ألتفرره األسررب  ، وتجرر  اإلنسرر ن ال سرريم  إذا تعررو  إكرررام 

ر عمن قبله ولو يس)رًا حم  فري نفسره عليره، الرنفس ال نه يرة لهر ، إال إذا زمر   الن س له، إذا رأى أن شخص ً  قص 
بزمرر م الشرررع، وخطمرر  برره، وقرر  )جلررس اإلنسرر ن علرر  الم ئرر  ، وف)هرر  مررن أنررواع األطعمررة الترري جلبرر  مررن جميررع 

الس   له ، شريء  الق را ، هذا شيء ح ص ، ف )ن الش ر المق ب  لهذه النعم؟ نعم م ئ   واح   عل)ه  من الق را 
عليره ب لشر ر،  -جر  وعر -م  )خطر عل  البر  ، يعنري تروافر نعرم مر  حصر ، ومرع ذلرك ال نجر  إال مرن مرن  هللا 

{ إذا ش ر  زا  ، - م  هو معلوم-والنعم  ُتم  أَلِزيَدنَُّكم  ُتم  ِإنَّ لكن ب لمق ب   ( سور  إبراهيم[9]  }َلِئن َشَكر  }َوَلـِئن َكَفـر 
َمُهم  و فر النعم شر نه عظريم،  ( سور  إبراهيم[9]  يٌد{َعَذاِبي َلَشدِ  ـر ا َوَأَحلُّـوا  َقـو  ُلوا  ِنع َمـَة َّللا ِ ُكف  }َأَلـم  َتـَر ِإَلـى الَّـِذيَن َبـدَّ
َبَواِر{ -نعم تسل  األع اء هذا سببه، ع م ش ر الرنعم، وشر ر الرنعم بتحق)رق العبو يرة هلل  ( سور  إبراهيم[69]  َداَر ال 
ُبـُدوَنِني وتحق)ق التوح)  وتخليصه وتنق)ته، والبع  عن جميع مظ هر الشرك، ومشر بهة المشرر )ن  ،-ج  وع  }َيع 

ئ ا{ ِرُكوَن ِبي َشي   .( سور  النررور[55]  اَل ُيش 
، ومن قرأ في س)رته وشم ئله أ رك ش)ئً  من هذا، فج )ر بط ل  -عليه الص   والس م-عل     ح   هذه ح له 

، وقراء  شم ئله، و الئ  نبوته، وجميع م  )تعلق بره؛ ألن هرذا -عليه الص   والس م-بس)ر  النبي  العلم أن يعن 
وعيشره ومع ملتره للقرير  والبع)ر ،  مر  هنر ، اآلن مرن  -عليره الصر   والسر م-هو التطب)ق العملي للشرع، حي تره 

هرذا أن )وجر  امررأ  مرثً  تر عو رجرً  أوضح األمثلة، تع ون مع عجوز،  عته عجوز ف)ج)  ال عو ، لكن ه  من 
عل  وليمة في فن ق، هذه واقعة، ت عو رج  من بل  آخر، تقو   إنه زم)  له  في ال ارسرة فري الخر رج، والرسرو  
 عترره هررذه المرررأ  وأجرر  ، هرر  بمثرر  هررذا الررنص يسررت   علرر  مثرر  هررذه التصرررف  ؟! هرر  الفتنررة م مونررة؟ هرر  هررذه 

ذا؟ أبررر ًا، نقرررو   نعرررم مسررر لة واقعرررة، وي صرررلون بمثررر  هرررذا الكررر م بعرررض عجررروز جررر   صرررح بي هررر  هرررذا مثررر  هررر
التصرف   الشنيعة، لكن أ)ن هذا من هذا؟ ف  بر  مرن أمرن الفتنرة، وأن ال يفرتح بر   فري مثر  هرذه الظرروف التري 

 نعيشه  مع الهجمة الشرسة عل  اإلس م، ومب  ئ اإلس م، والمسلم)ن والمسلم   عل  وجه الخصوص. 
و أن ( ضم)ر إيش؟ فص ، إعرابه؟ ال مح  له من اإلعرا ،  وصففت أنا واليتيم" -عليه الصالة والسالم- "فقام

 )ؤت  به ل)تسن  العطف عل  ضم)ر الرفع المتص ، وهذا مض  نظ)ره. 
ن علرررررررررر  ضررررررررررم)ر رفررررررررررع متصرررررررررر   ج  وا 

   عطفرررر  ف فصرررر  ب لضررررم)ر المنفصرررر  
 صفف  أن  وال)تيم.

................................... 
 ج  أو ف صرررررررر  مرررررررر ، وبرررررررر  فصرررررررر  )ررررررررر  

 ..........ف فص  ب لضم)ر المنفصر  
   برررررررررررر لنظم ف شرررررررررررريً  وضررررررررررررعفه اعتقررررررررررررر 



ــا واليتــيم وراءه" فمصرر فة الصرربي؛ ألن ال)ترريم لررم )بلررغ الحنرر ، مررن مرر   أبرروه مررن بنرري آ م ولررم )بلررغ  "فصــففت أن
إل  الم )نرة  -عليه الص   والس م-  ق م النبي الحن  يسم  )تيم، وأنس ق  احتلم في هذا الوق ،  ب)ر؛ ألنه لم

فمصر فة الصربي صرحيحة، إذا صرح  صر ته صرح  مصر فته،  "فصففت أنـا واليتـيم وراءه" عمره عشر سرنوا 
إذًا المررأ  ال تصر فف الرجر  ، ولرو   نر  محررم، لكرن إن حصر  أنهر  صرف  مرع محررم لهر   "والعجوز من وراءنـا"

  ال صر   وهري واحر  ، فرذ ، خلرف الصرف، و "والعجوز من وراءنـا"ف الرجر   الص   صحيحة، لكن موقفه  خل
يعنرري الرجرر  ،    ال صرر   لمنفررر  خلررف الصررف((وبهررذا الحرر )  )خرررج المرررأ  مررن عمرروم   لمنفررر  خلررف الصررف((

ص   ركعتـين ثـم أنصـرف" -عليـه الصـالة والسـالم-"والعجوز من وراءنـا، فصـلى وهذا الح )  الذي معن  مخص 
فرري من سررب  ، وفرري حرر )  ابررن عبرر س  -عليرره الصرر   والسرر م-، والتجميررع فرري الن فلررة جرر ئز، حصرر  منرره ن فلررة

صل  بهم في رمض ن ث   لي    جم عة، ف لتجميع في الن فلة س ئغ، لكن  -عليه الص   والس م-اآلتي، و ونه 
مشرروعية إلرر  ح)رز االبترر اع، يعنرري  ونره  )رر ن وعر    مطررر   ال يصرلي ن فلررة إال جم عرة هررذا )خرررج العبر    مررن ال

مرر  فعرر  ذلررك،  -عليرره الصرر   والسرر م- ررون الشرريء )جرروز بعررض أفرررا ه، ال يعنرري أنرره )جرروز برر طرا ؛ ألن النبرري 
 فعله أحي نً .

صــلى بــه وبأمــه، فأقــامني عــن يمنيــه، وأقــام المــرأة خلفنــا"  -صــلى هللا عليــه وســلم-"ولمســلم: أن رســول هللا 
وهذا موقف الم موم  "فأقامني عن يمينه"ة؟ القصة مختلفة؛ ألنهم في هذه ليس معهم )تيم القصة واح   أو مختلف

الواح  عن اليم)ن،  م  سي تي فري حر )  ابرن عبر س، وموقرف االثنر)ن خلرف اإلمر م، هرذا األصر ، لكرن إن جعر  
ن اإلم م خلف، والمرأ  واح ًا عن يم)نه، واآلخر عن شم له فعله ابن مسعو ، لكن السنة  م  هن  موقف االثن)ن م

 من ورائهم، وأق م المرأ  خلفن ، وال)تيم؟ ال)تيم هو ضم)ر ، ج  حسن بن عب  هللا بن ضم)ر ، حسن أو حس)ن؟ نعم؟
 طالب:.......

 لكم عن  م حس)ن؟ م  في أح  عن ه حسن؟ يقو   هو ج  حسرن برن عبر  هللا برن ضرم)ر ، فرإن  ر ن اثنر)ن حسرن 
ال إش   ، لكن الذي يغل  عل  الظن أنه إم  حسن أو حس)ن، فهذا راجع إلر  نرص وحس)ن إخوان فهي ج تهم  و 

واح ، يعني م  هي مس لة رواي  ، هذا   م أثبته المؤلف هن ، وهو نص واح ، إم  هذا أو هرذا، ففري هرذا إج برة 
ذا  ع ك ف جبه، ولو   ن امرأ  مع أمرن الفتنرة مرع أمرن الفتنرة، وعر م  ال عو ، وهي من حق المسلم عل  المسلم، وا 

، وفيرره أن المرررأ  ال تصررف مررع -عليرره الصرر   والسرر م-الخلررو ، وجررواز صرر   الن فلررة جم عررة، صررل  بهررم النبرري 
الرجرر  ؛ ألنهرر  واحرر  ، وصررف  ورائهررم، ولررو  رر نوا مررن مح رمهرر ، لكنهرر  لررو خ لفرر  وصررل  مررع مح رمهرر  صرر ته  

 صحيحة، لكنه خ ف األص ، نعم؟ الف ء هذه؟  )ف؟ 
 لب:.......طا

 ال، الف ء السببية، والفع  المنصو  ب ن المضمر  وجوبً  بع  ف ء السببية الواقعة بع  األمر، نعم.
 عفا هللا عنك.

يصـلي  -صلى هللا عليه وسلم-قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي  -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس 
 ن يمنيه.من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني ع



، أم المرؤمن)ن -عليره الصر   والسر م-هذا ح )  ابن عب س لم  ب   عن  خ لته ميمونة بن  الح ر  زوج النبي 
بسرف، وم ت  بسرف، ب   عن ه  ل)لة، ونق  من السرنن ممر  حفظره  -عليه الص   والس م-التي تزوجه  النبي 

بر  فري  اوويرن اإلسر م، ونفرع هللا بره، فهرذا المب)ر  مرن فري هرذه الل)لرة، مر  أث -عليه الصر   والسر م-عن النبي 
ابن عب س، ابن عب س لم يحتلم في هذا الوق ، صغ)ر، ف)جوز لإلنس ن أن )ب)  عن  أق ربه ولو   ن  امرأ  عن  
زوجه ، إذا   ن الرزوج )رضر  برذلك، وقر  نر م ابرن عبر س فري عررض الوسر   ، ون مر  فري طولهر ، إذا  ر ن )رضر  

س، فب   ابن عب س عن  خ لته ميمونة، وال تتصور أنه ب)ن م في ملحق، أو ب)ن م في الر ور الثر ني أو بذلك ف  ب 
، مرر  فرري قصررور -عليرره الصرر   والسرر م-الث لرر ، أو الجنرر ح الف نرري، ال، المسرر لة  لهرر  غرفررة واحرر  ، هررذه ب)وترره 

قريرر  والنرر س إذا جلررس اإلنسرر ن فرري  شرر هقة، نعررم الررنفس يرر  إخررواني مرر  لهرر  نه يررة، ليسرر  لهرر  نه يررة، إلرر  عهرر 
المجلس لو يم  ) ه مس الج ران، ولو م   برجليه ر ه الج ار الث ني، والذي م  هرو بمصر ق يشروف اآلن الب)رو  
الق ئمة، يشوف في بل  بجوار الري ض اسمه  رغبة، البل  الق يم ته م، وخرج الن س عنه، تشوف بر)ن األجصر ص 

  والث نيررة خمسررة أمترر ر، مرر  بقرري إال هررن؛ ألن الفررروش حصرر  جررص ب قيرر   أجصرر ص التمررر، مرر  برر)ن  رر  واحرر 
ق ئم  ، م  ب)ن الواحر   والث نيرة خمسرة أمتر ر، يعنري تصرور أن الب)ر  بجصرت)ن، ال، أ ر نر  ب)رو  خمسر)ن مترر، 
ة ست)ن متر، خرج الن س منه ، لم  توسع النر س فري أمرور الر ني ، صر ر  هرذه الب)رو  سرجن، خرجروا إلر  أربعم ئر

متر، توسعوا، ثم بع  ذلك ص ر  األربعم ئة سجن، توسعوا الن س إل  األلرف، واأللرف والخمسرم ئة إلر  أن سر ن 
الن س القصور، وص ر ذلك سببً  في تن )  حي تهم في ال ني  قب  اآلخر ، اإلنس ن يعيش م )ون عمره  لره علشر ن 

مع  -عليه الص   والس م-ض الوس    والنبي ب) ،    هذا بسب  ليق   أو مث  الن س، ب   ابن عب س في عر 
زوجرره فرري طولهرر ، وأنرر  أعرررف ب)رر  لمرر  ترروفي أبرروهم خرررج مررنهم اثنرر)ن وعشرررين أسررر ،  رر  أسررر  فرري ب)رر ،   نرر  
النفوس ط)بة، وال )وج  مشر ك  مثر  اآلن، اآلن صر ر  الب)رو  هرذه الح )ثرة علر  حر  زعمهرم، وهري فري الحقيقرة 

بيطف  الكهر  ال تط ق الحي   ف)ه ، ص ر  سرببً  لقطعيرة الررحم؛ ألن الشرخص مر   تن ن)ر صن  )ق من اسمن  لو
) عو أخ ه؛ ألنه عن ه بزران ب)خربرون األثر  ،....... علر)هم، نعرم، إذا  ر ن الفررش يمشر  ب لمشر  وب الستشروار، 

.، مررن )تصررور وش اللرري )ج)رر  بررزارين )لعبررون؟! مرر  )رر عو أخرر ه علشرر ن الفرررش هررذا، وعلشرر ن األثرر  ، وعلشرر ن..
يعنري النر س إلر  وقر  قرير  مرن أرا  أن يعمرر     رن فري الر ني    نرك غرير  أو عر بر سرب) ((ح )  ابرن عمرر  

ب)  يقف ب   المسج  أع ن هللا من يع)ن، ولبنة وط)ن ويوم)ن ث   وهو منتهي الب) ، اآلن )جلس ث   سن)ن 
ش ن إيش؟ ال ني  م  تسوى، و ر ن ابرن عمرر  مر  فري يعمر، ويجلس ث ث)ن سنة م )ن، إن تيسر له يس   بع ، عل

ذا أمسرر)  فررر  تنتظررر الصرررب ح" ب)ررو    نررر  عنرر  الوجهررر ء  الصررحيح يقرررو   "إذا أصرربح  فررر  تنتظررر المسررر ء، وا 
والكب ر واألعي ن تع  قصور في ذلك الوق ، لكن لرو  خلتهر  ال)روم..، موحشرة، ب)رو  ضريقة، تقرو    )رف أخرذ  

 لكن النفس م  له  نه ية. الن س في ذلك الوق ..؟ 
ن تفطمررررررره )رررررررنفطم    الرررنفس   لطفررر  إن تهملررره شررر  علررر   حررررررر  الرضررررررر ع وا 

 جج

ذا تر  إل  قل)  تقنع ، يعني تظن أن هذا الذي يشر  ق رور  الب)بسي، قر رور  الع ئلرة الكب)رر   النفس تقب  الزي   ، وا 
اليس)ر  ف ه، وهذا  له من االهتم م ب لر ني   بنفس واح ، هذا مع التمرين ص ر يشر ، لكن لو   ن ي تفي ب لشيء



، وأمر أن )نسر  -ج  وع -واإلعراض عن اآلخر ، مع أن اإلنس ن خلق له ف عظيم، وهو تحق)ق العبو ية هلل 
 نص)به من ال ني  الذي يع)نه عل  تحق)ق هذا اله ف، العبو ية.

ول  يم ن عمره عشر  يصلي من الليل" -سالمعليه الصالة وال-"بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي هن  يقو   
مر  قر   مسر )ن تعبر ن  ر  النهر ر )ر لج خلروه )رتر ح، قر م هرو، وهرو مر  جر ء  "فقمت عن يساره"سنوا  ذاك الوق  

ألن موقف المر موم الواحر  مرن  "فقمت عن يساره، فأخذ برأسي، فأقامني عن يمنيه"إال لهذا القص ، لهذا اله ف 
م، فلرو صرل  عرن يسر ره لرم تصرح صر ته، وهرذا العمر  اليسر)ر برإ ار  ابرن عبر س مرن جهرة اإلم م عن يمر)ن اإلمر 

 اليس ر إل  اليم)ن هذا ال )ؤثر في الص  ؛ ألنه يس)ر، ولمصلحة الص  .
 عفا هللا عنك.
 باب: اإلمامة 
أسـه قبـل ))أمـا يخشـى الـذي يرفـع ر قـال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 

 .اإلمام أن يحول هللا رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار((
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 باب: اإلمامة 

اإلم مة  مص ر أم مثر  اإلع نرة واإلق مرة واإلجر ز ، أصر  الكلمرة المصر ر أم )رؤم أمرً ، إذا جئنر  إلق مرة  أقر م يقريم 
إج ز ، مص  ر، أصله  إقوامة، تحر   الواو، وانفتح م  قبله ، وقلب  ألفً ،  إق مة، وأع ن يع)ن إع نة، وأج ز )ج)ز

ف جتمع مث ن حذف أح هم ، إم  األصلي أو الزائ  عل  الخ ف المعروف، وهنر  اإلم مرة مصر ر أم )رؤم إم مرة، 
)ن، فهو إم م، أص  أم حرف مضعف عب ر  عن حرف)ن، أولهم  س كن، الحرف مضرعف المشر  ، عبر ر  عرن حررف

المش   الم غم أح هم  في اآلخر، فإذا فك اإل غ م، مر  عنر ن  )رتر  ويرتر  ، عنر ن ، ف لمضرعف المشر   عبر ر  عرن 
م مة، فله  مص ران، واإلم مة تطلق ويررا  بهر  العظمري، ف إلمر م األعظرم هرو  حرف)ن، ف م )ؤم أمً ، هذا األص ، وا 

م م الص   هو الذي )تول  شؤونهم في هذه العبر    علر  وجره الخصروص،  الذي )تول  أمور المسلم)ن الع مة، وا 
 وبه ي تمون، وبه يقت ون، وم  جع  اإلم م إال ل)ؤتم به، عل  م  سي تي.

"  أمر ( تنبيره، ))أمـا يخشـى((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-"عن أبي هريرة يقرو   
)هيررة مثرر   أال( للتنبيرره، وقرر  تكررون اسررتفه م ترروب)خي،  مرر  قرر   إمرر  أن تكررون تنب   أمرر  )خشرر (()خرر ف  ))يخشــى((
يعني من الر وع أو من السجو ، وفي ح مه الشروع في الر وع، والهوي    أم  )خش  الذي )رفع رأسه((بعضهم، 

    أمرإل  السجو  قب  اإلم م، والذي )ؤم الجميع أم  )خش  الذي )تق م ويسبق اإلم م؛ ألن ذ ر بعرض األفررا ..، 
هرر  هررذا خرر ص برفررع الرررأس قبرر  اإلمرر م، أو شرر م  لمسرر بقة اإلمرر م  مرر  )رر   علرر  ذلررك  )خشرر  الررذي )رفررع رأسرره((

 بعض الرواي  ، لكن هذا من ب   ذ ر بعض األفرا ، التمث)  ببعض األفرا . 
سه رأس حمار، ))أن يحول هللا رأالم موم الذي )رفع رأسه قب  اإلمر م  ))أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام((

أال )خررر ف مرررن هرررذا الوع)ررر  الرررذي يسررر بق اإلمررر م؟! أال )خشررر ؟! أال )خررر ف؟!  أو يجعـــل صـــورته صـــورة حمـــار((
مر     أمر  )خشر ((المس بقة سب  للمسخ، والسب  ق  )ترت  عليه أثره، وقر  )تخلرف األثرر لوجرو  مر نع، ولرذا قر    

ألن هرذا مجرر  سرب ،    أمر  )خشر ((س حمر ر، هنر  قر    ق    إن الذي )رفع رأسه قبر  اإلمر م يحرو  هللا رأسره رأ



والسب  ق  )ترت  عليره أثرره وقر  ال )ترتر  لوجرو  مر نع، وقر  تر خر لره العقوبرة فري اآلخرر ، وهرذا أشر ؛ ألن عقوبرة 
 ال ني  أهون من عقوبة اآلخر . 

   معنرروي، يمسررخ حقيقرري، أو صررورته صررور  حمرر ر حقيقرري، ومررنهم مررن يقررو  ))أن يحــول هللا رأســه رأس حمــار((
مسخً  معنويً ، ب ن ي ون بل) ًا   لحم ر، لكن األص  في اللفظ الحقيقة، ومر  المر نع؟ والقر ر  اإللهيرة صر لحة لمثر  
هررذا، وقرر  ذ ررر الشررراح أنرره حصرر  مرررت)ن، يعنرري حسرر  إط عهررم، أن شخصررً  يسرر بق اإلمرر م حررو  هللا رأسرره رأس 

وج  مرت)ن، هذا أمر مخ)ف، يعني تصور ح   إنس ن قر  ي رون حم ر، أو جع  صورته صور  حم ر، ق لوا  هذا 
له مق م عن  الن س، ثم )خرج إل)هم )وم من األي م برأس حم ر، أو صورته صرور  حمر ر، والمسرخ  )وجر  فري آخرر 
هذه األمة، ب  ي ثر،  م  قرر ذلك أه  العلم، اعتمر  ًا علر  بعرض النصروص واآلثر ر، وي رون لطر ئفت)ن  مر  قر   

، لطررر ئفت)ن مرررن النررر س، للعلمررر ء، علمررر ء السررروء الرررذ)ن )بررر لون شررررع هللا ب لت ويررر  -رحمررره هللا تعررر ل -قررريم ابرررن ال
والتحريف، وللح  م الظلمة الذ)ن يظلمون النر س، علر   ر  حر   هرذا مرن المسرخ الخر ص، وال يغ)ر  عرن أذه ننر  

م يقرررون أن مسرخ القلر  أعظرم مرن أن المسخ شنيع، لكن أ)ه  أعظم مسرخ البر ن أم مسرخ القلر ؟ يعنري أهر  العلر
مسخ الب ن، يعني ال ني  )وم )وم)ن ث ثة عشر  سنة، سنت)ن، عشر سرن)ن، تنتهري، لكرن اآلخرر ؟ ألن مسرخ القلر  

أمـا يخشـى الـذي يرفـع رأسـه   أثره في اآلخر ، وق  ي ون مسخ الب ن عقوبة عجل  له، ي فرر لره بهر ، قر ، وهنر   
األمرر لريس ب لسره ، ومرع ذلرك مر   رأس حمـار، أو يجعـل صـورته صـورة حمـار(( قبل اإلمام أن يحول هللا رأسـه

الذي يستف) ه من )رفع قب  اإلم م؟ أو يسرج  قبر  اإلمر م؟ هر  فري ن)تره أن )نصررف قبر  اإلمر م؟ يسرلم قبر  اإلمر م 
ن سلم قب  اإلم م بطل  ص ته، إال إذا أط    اإلم م إط لرة وينصرف؟ ال يم ن، م  يم ن أن يسلم قب  اإلم م، وا 

تعوقه عن أمر من أموره، ونوى االنفرا   م  حص  في قصة مع ذ لم  أط   الص  ، فهذا له عذره، الرذي يسر بق 
اإلمرر م، يسررج  قبلرره، )رفررع قبلرره، هررذا ال يسررتف) ، مرر  الررذي يسررتف) ه مررن عجلترره هررذه؟ لكررن مرر  ذلررك )وجرر ، تجرر  مررن 

والعبرر  ب فعر   اإلمر م، العبرر  ب ألفعر  ،  جعر  اإلمر م ل)رؤتم بره((   إنمر يسج  قبر  اإلمر م، والمر موم مربروط بإم مره 
واألقوا  إنم  هي لل اللة عل  األفع  ، وعل  اإلم م أن ي رون مق رنرً  لره القرو ، ي رون القرو  مقر رن للفعر ، بح)ر  

ن تر خر فقر  فر    محلره، فر   ال )تق م القرو  علر  الفعر  وال )تر خر؛ ألنره إن تقر م عررض المر موم)ن لمسر بقته، وا 
مح  التكب)ر إذا ت خر عن االنتق  ، ف  يعرض ص   الم موم)ن للبط ن، ب  عليه أن يقرن القو  ب لفع ، الذي 
)رفع رأسه قب  اإلم م ل)ت ك  مثً  صو  اإلم م ضع)ف أو سمعه ثق) ، ورفرع رأسره بيشروف رفعروا أو مر  رفعروا ثرم 

 ثم يعو ، هذا ال شيء عليه، ف إلش    في تعم  المس بقة، نعم. يعو ، أو يسمع صوتً  يظنه تكب)ر ف)رفع رأسه
 عفا هللا عنك.

))إنمـا جعـل اإلمـام ليـؤتم بـه، فـال قـال:  -صلى هللا عليه وسـلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 
ذا قال: سـمع هللا لمـن حمـده فقولـوا: رب ذا ركع فاركعوا، وا  ذا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وا  نـا ولـك الحمـد، وا 

ذا صلى جالسا  فصلوا جلوسا  أجمعون((  .سجد فاسجدوا، وا 
فـي بيتـه وهـو شـاٍك، فصـلى  -صـلى هللا عليـه وسـلم-قالت: صلى رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 

، فـإذا ))إنمـا جعـل اإلمـام ليـؤتم بـهجالسا ، وصى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما أنصرف قـال: 



ذا صلى جالسا  فصـلوا  ذا قال: سمع هللا لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وا  ذا رفع فارفعوا، وا  ركع فاركعوا، وا 
 .جلوسا  أجمعون((

 أجمعون أو أجمع)ن؟ ب لواو؟ 
   -رحمه هللا تع ل -يقو  

 "عـل اإلمـام ليـؤتم بـه(())إنمـا جقـال:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-عن النبي   -رضي هللا عنه-"وعن أبي هريرة 
حصررر، مرر  الف ئرر   مررن إ)جررر   هررذه الوظيفررة الشرررعية؟ الف ئررر   )ررؤتم برره، ويقترر ى برره، فررر  تختلفرروا عليرره، هررذا مرررن 
مقتض  اإلئتم م، ع م االخت ف، فهو مؤ   لمفهوم الجملة السر بقة، منطروق الجملرة الث نيرة مؤ ر  لمفهروم الجملرة 

خرت ف، فر  تختلفروا عليره، وعمومره )تنر و  األقروا  واألفعر   والنير  ، عمروم األول ؛ ألن مفهروم اإلئتمر م عر م اال
)تن و  الجميع، نحرن نختلرف عليره فري شريء مرن األشري ء، صرل     إنم  جع  اإلم م ل)ؤتم به، ف  تختلفوا عليه((

فريضرة، الظهر ال ب  تصلي الظهر، صل  العصر ال ب  تصلي العصر، صل  فريضة ال تتنف ، تنف  ال تصرلي 
ن قر   جمرع مرن أهر  العلرم ب نره وجرو  مت بعتره حتر  فري النيرة، لكرن  هذا ب لنسبة للني  ، لكن أخرجر  النير  ، وا 
من ق   ب نه ال )لزم الموافقة في النية است   بح )  إم مة مع ذ لقومره، يصرلي بهرم نفر ، وهرم مفترضرون، صر   

 ذا؟ ألنه إنم  جع  اإلمر م ل)رؤتم بره، فر  تختلفروا عليره، المفترض خلف المتنف  معروف عن  الحن بلة ال تجوز، لم
هرررذا األصررر  يشرررم  الجميرررع، لكرررن العمررروم )خصرررص، ف)خررررج مرررن هرررذا العمررروم االخرررت ف فررري النيرررة، يقرررو  نررر ظم 

 االختي را   
 وعنررررررررر  أبررررررررري العبررررررررر س ذلرررررررررك جررررررررر ئز
   يصرررررلي بهرررررم نفرررررً  وهرررررم ذوو فريضرررررة

 لفعررررررررر  معررررررررر ذ مرررررررررع صرررررررررح بة أحمررررررررر    
 خلررف محمرر   وقرر   رر ن صررل  الفرررض 

 

ف خرج  الني   بفع  معر ذ، بقري األقروا  واألفعر  ، وممر  )ؤير  إخرراج النير   أنره فري التمث)ر ، مر  مثر  إال ب فعر   
إذا  بر اإلم م ي برر المر موم،   برر( فعر  م ضري، والفعر  الم ضري األصر  فيره    إذا  بر ف بروا((وأقوا ، فق    

ض  وانته ، ف بروا، فه  نقو   إذا  بر إذا فرغ، أو نقرو   إذا شررع أنه ي ون بع  الفراغ في أمر مض ،  بر وم
 مرر  جرر ء فرري بعررض النصرروص؟ أو نقررو   إذا أرا ،  مرر  جرر ء فرري بعررض النصرروص؟ ألن الفعرر  الم ضرري يطلررق 
ويرا  به الفراغ منه،  م  هو األص ؛ ألنه فع  مض  وانته ، ويطلق ويرا  بره الشرروع فيره، يطلرق ويررا  بره إرا   

ِسُلوا {ع  الف الِة فاغ  ُتم  ِإَلى الصَّ يعني إذا أر ترم القير م إلر  الصر  ، يعنري هر  اإلنسر ن مر   ( سور  الم ئ  [6]  }ِإَذا ُقم 
ُقـر آَن{)توض  إال إذا وقف في الصف؟ ال، إذا أرا  القي م إل  الص   )توضر   هر   ( سرور  النحر [79]  }َفـِإَذا َقـَرأ َت ال 

ذ برر هلل إال إذا فرغرر  مررن القررراء  أو إذا أر   القررراء ؟ إذا أر  ، ف لفعرر  الم ضرري يطلررق معنرر  هررذا أنررك مرر  تسررتع)
يعني إذا فرغ من التكب)ر، إذا فرغ    إذا  بر ف بروا((ويرا  به إرا   الفع ، يطلق ويرا  به الفراغ من الفع ، عن ن  

رغ من الر وع ار عوا،  م  قلن  في التكب)رر؟ أو ه  نقو   إذا ف   إذا ر ع ف ر عوا((من التكب)ر ف بروا، لكن قوله  
إذا شررع فرري الر روع ار عرروا؟ نعرم؟ إذا شرررع، لريس معنرر ه إذا فررغ مررن الر روع ار عرروا؛ ألن الر روع المرررا  بره..، هرر  

 الر وع االنتق   من القي م إل  انحن ء الظهر، أو المرا  به انحن ء الظهر؟ نعم؟
 طالب:.......



االنتقرر   مررن الوقروف إلرر  الر روع هررذا لرريس بر روع، فررإذا انحنر  ظهررره، هررذا هرو الر رروع، فرر   االنحنر ء هررو الر روع،
نقو   إذا فرغ مث  مر  نقرو   إذا فررغ مرن التكب)رر، إذا فررغ مرن الر روع ار عروا، إذا شررع فيره انحنر  ظهرره ار عروا، 

ذا  بررر ف بررروا، مقتضرر  التعق)رر  ب لفرر ء أن ي ررون فعرر  ال ذا ر ررع فرر ر عوا، وا  مرر موم عقرر  فعرر  اإلمرر م، التعق)رر  وا 
، ف  )نتظرر أو )تر خر عنره، فرإذا   نر  المسر بقة محرمرة، ف لتر خ)ر أيضرً  ال  ب لف ء يقتضي المب شر  من غ)ر تراخ 

 )جوز؛ ألنك م مور ب القت اء، فإذا لم تر ع معه م  لحق  شيء، م  اقت )  به. 
ذا قـال: سـمع هللا لمـن حمـده،  ذا ركع فـاركعوا، وا  فرإذا قر    سرمع هللا لمرن حمر ه،  فقولـوا: ربنـا ولـك الحمـد(())وا 

علرر  مرر  )ل)ررق بج لرره وعظمترره، مررن غ)ررر تعرررض لرره بترر و  وال  -جرر  وعرر -سررمع، أواًل  فيرره إثبرر   السررمع هلل 
تحريف وال تشبيه، فإذا ق    سمع هللا لمن حم ه، ومقتض  السمع اإلج بة، سمع هللا لمن حم ه، فقولوا  ربن  ولرك 

ذا قر   الحم   سرمع هللا لمرن حمر ه، فقولروا، فمرن يقرو   -يعنري اإلمر م- ، من الذي يقرو   سرمع هللا لمرن حمر ه؟ وا 
ال مرر   سررمع هللا لمررن حمرر ه؟ الررنص علرر  اإلمرر م، والمنفررر  ب التفرر ق يقررو   سررمع هللا لمررن حمرر ه، والمرر موم يقررو  وا 

 يقو ؟ ال يقو ، م  يقو ؟ 
ال م  يقو ؟ مقتض  هذا الحر )  أن المر موم ال يقرو   سرمع هللا لمرن حمر ه، الم موم يقو   سمع هللا لمن حم ه و  ا 

لم ذا؟ ألن التعق)  ب لف ء إذا ق    فقولوا، ال )ترك فرصة لقو  المر موم سرمع هللا لمرن حمر ه، بر  مجرر  مر  )نقطرع 
   ر  مصر   يقرو   صو  اإلم م من قرو  سرمع هللا لمرن حمر ه يقرو  المر موم  ربنر  ولرك الحمر ، والشر فعية يقولرون 

وهرو    صرلوا  مر  رأ)تمروني أصرلي((، وقر    -عليه الصر   والسر م-سمع هللا لمن حم ه، ألنه  ثبت  عن النبي 
، وعنر  أهر  العلرم أن الفعر  ال -عليره الصر   والسر م-يقو   سمع هللا لمن حم ه، لكن مث  هذا مخصص لفعله 

ذا قرر    سررمع هللا لمررن حمرر ه، النبرري أفع لرره منهرر  مرر  يفعلرره ب عتبرر ره إم مررً ،  -عليرره الصرر   والسرر م- عمرروم لرره، وا 
فيقت ي به األئمة، ومنه  م  يفعله ب عتب ره م لفً ، فيقت ي به الم لفون، لو ج ء شخص وق    وهللا )وم الجمعة م  

ي ب لرسرو ، مر  أنر  م  عمره تق م إل  الجمعة، أن  ب قتر  -عليه الص   والس م-أن  ب اخ  إال مع اإلم م، الرسو  
ب اخ  إال مع اإلمر م للخطبرة، نقرو   ال ير  أخري، أنر  لرك مر  )خصرك، واإلمر م لره مر  )خصره، الجمهرور علر  أن 
ذا قرر    سررمع هللا لمررن حمرر ه  ذا قرر    فقولرروا، وا  المرر موم ال يقررو   سررمع هللا لمررن حمرر ه، بمقتضرر  هررذا الحرر ) ، وا 

ع صريغ، ربنر  ولرك الحمر   مر  هنر  بر لواو  ون اللهرم، وبحرذف الرواو فقولوا  ربنر  ولرك الحمر ، وصرح  الروايرة بر رب
ن  ربنرر  لررك الحمرر ، وبرر للهم مررع الررواو، اللهررم ربنرر  ولررك الحمرر ، وبحررذف الررواو اللهررم ربنرر  لررك الحمرر ، و لهرر  ث بتررة، وا 

 أنه لم )ثب  الجمع ب)ن اللهم والواو، لكنه  في البخ ري.  -رحمه هللا تع ل -ا ع  ابن القيم 
ذا إذا شرررع فرري السررجو  ف سررج وا، نظ)ررر إذا ر ررع فرر ر عوا  قولــوا: ربنــا ولــك الحمــد، فــإذا ســجد فاســجدوا(())ف ))وا 

فر جمعون علر  أنهر  ت ك)ر  للرواو فري صرلوا،    أجمعر)ن((بعرض الرواير     صلى جالسا  فصلوا جلوسا  أجمعـون((
 عل  أنه  ح  ، وي تي م  في هذه المس لة.    أجمع)ن((و

فــي بيتــه وهــو  -صــلى هللا عليــه وسـلم-قالــت: صــلى رسـول هللا  -رضـي هللا عنهــا-وعــن عائشــة "يقرو  هنر   
والسررب  فرري قير م المرر موم خلررف اإلمرر م  شــاٍك، فصــلى جالســا  وصــلى وراءه قــوٍم قيامــا ، فأشــار إلــيهم أن اجلســوا"

   رر تم أن و هم الجرر لس مرر  جرر ء فرري بعررض الروايرر   مررن مشرر بهة فرر رس والررروم، يقومررون علرر  أئمررتهم، علرر  ملرر
 فـي بيتـه وهـو شـاٍك" -صلى هللا عليه وسلم-"صلى رسول هللا ف مرهم ب لجلوس ب إلش ر   تشبهوا ف رس والروم((



ــيهم أن وذلررك أنرره لمرر  سررق  مررن؟ نعررم، فجحررش شررقه األيمررن  "فصــلى جالســا  وصــلى وراءه قــوم قيامــا ، فأشــار إل
جة إل)ه ، إذا  ع  إل)ه  الح جة، حر )  الكسروف لمر   خلر  اإلش ر  المفهمة في الص   ال تبطله ؛ للح  اجلسوا"

أسم ء فوج تهم يصلون، فس ل  ع ئشة وهي تصرلي، ف شر ر  ع ئشرة إلر  السرم ء، فق لر   آيرة؟ ف شر ر  برأسره   
-أي  نعم، اإلش ر  المفهمة ليس  ب  م، لكن عن  الح جة إل)ه ، ور   النصوص به ، وهن  أش ر إل)هم الرسرو  

  فرررإذا ر رررع  مررر  تقررر م    إنمررر  جعررر  اإلمررر م ل)رررؤتم بررره((أن اجلسررروا، فلمررر  انصررررف قررر     -   والسررر معليررره الصررر
ذا رفررع منطرروق هررذه الجملررة مؤ رر  لمفهرروم الجملررة األولرر     وال تر عرروا حترر  )ر ررع((وفرري السررنن   فرر ر عوا((   وا 
ذا قرر    وهررذه مثلهرر     وال ترفعرروا حترر  )رفررع((وفرري السررنن   فرر رفعوا(( سررمع هللا لمررن حمرر ه فقولرروا  ربنرر  ولررك   وا 
ذا صل  ج لسً  فصلوا جلوسً  أجمع)ن((عل  م  تق م  الحم ((  م  تق م، فم ذا عن ص   اإلمر م الجر لس؟ مر     وا 

ح مهر ؟ ومرر  ح ررم االقتر اء برره فرري الجلروس؟ حرر )ث  البرر   )ر الن علرر  أن اإلمرر م إذا صرل  جرر لس يصررلي المرر موم 
لمر  خررج إلر)هم وهرم يصرلون بإم مرة أبرو  -عليره الصر   والسر م-وم، فري مررض موتره ج لس، وال )جوز له أن يقر

 ب ر جلس عن يس ره، وأتموا الص   من قي م، م  أش ر إل)هم أن اجلسوا. 
أواًل  الم لكيرة )ررون أن إم مرة الق عر  ال تصرح مطلقرً ، وال يصرل  خلفرره ال مرن قير م وال مرن قعرو ، لمر ذا؟ جر ء فرري 

لكنه ح )  ضع)ف، الح )  ضع)ف، ويتمسرك بره الم لكيرة، إذًا  )ؤمن أح  ق ع ًا بع ي قومً  قي مً ((  ال الخبر  
بقررري عنررر ن  رأي الشررر فعية والحنفيرررة، ورأي الحن بلرررة، الشررر فعية والحنفيرررة يقولرررون  تصرررح إم مرررة الق عررر ،  لهرررم مرررع 

ن خلفه قي مً ، ويررون أن مر  حصر  فري الحن بلة،  لهم يصححون إم مة الق ع ، لكن عن  الحنفية والش فعية يصلو 
مرن صر   خلفره قي مرً  ن سرخ لمر  جر ء فري هرذا الحر ) ؛ ألنره متر خر عنره،  -عليره الصر   والسر م-مرض موتره 

ال ف لحرر )  صررحيح صررريح فرري وجررو  مت بعررة اإلمرر م فرري القعررو ، مرررض موترره  الررذي  -عليرره الصرر   والسرر م-وا 
 شررك، لكررن القررو  ب لنسررخ مررع إم رر ن الجمررع ضررع)ف عنرر  أهرر  العلررم، صررل  فرر)هم وهررو ق عرر  وهررم قيرر م مترر خر برر 

فيحم  األمر ب لجلوس عل  صور ، الحنفية والش فعية يقولون  منسوخ وانته  اإلش   ، ال )جوز ألح  أن يصرلي 
وهررو يسررتطيع القيرر م مررن قعررو  أبرر ًا، ولررو صررل  اإلمرر م ق عرر ًا؛ ألن حرر )  مرررض موترره مترر خر فهررو ن سررخ، انته)نرر  

نه، الحنفية، م ذا يقولون؟ يقولون  ال هذا في موضعه، وهذا فري موضرعه، لر )ن  العمر  ب لنصروص  لهر ، نعمر  م
في الصور  المشبهة له،  -عليه الص   والس م-هذا الح )  في الصور  المشبهة له، ونعم  ح )  مرض موته 

عتره بر لقعو ، إذا ابتر أ ال بر  أن تبر أ الصر   فإذا صل  بر  إذا ابتر أ إمر م الحري ق عر ًا لمررض )رجر  بررؤه لرزم مت ب
رضرري هللا -مرن قعرو ، مر  هرو تفرتح الصرر   مرن قير م ثرم يقعر  اإلمر م )ت بعونرره، علشر ن إيرش؟ علشر ن أن أبر  ب رر 

ابترر أ الصرر   مررن قيرر م، ف)ريرر ون أن )خرجرروا هررذه الصررور ، إذا ابترر أ إمرر م الحرري، مرر  يقولررون  هررذه فرصررة،  -عنرره
صرره، إذا عنرر هم مقعرر  ومرر  هررو بإمرر م فرصررة يق مونرره علشرر ن يصررلون وهررم قعررو ، ال، ال برر  أن جم عررة المسررج  فر 

ي رون إمر م الحري، وأن تبتر ئ الصر   مرن قعرو ، وأن ي ررون المررض )رجر  بررؤه، إذا بترر  الررج ن لإلمر م وقرررر 
أمرور ط رئرة، يعنري مرو أنه لن يقوم عل  ق ميه خ ص هذا م  )رج  برؤه، فمث  هذا ال يقعر ون وراءه؛ ألن هرذه 

ف  )ه ر هذا الر ن    ص  ق ئمً  فإن لم تستطع فق ع ًا((بث بتة ع  ية، القي م للق  ر عليه ر ن من أر  ن الص   
لم  صل  بهم وأشر ر إلر)هم أن )جلسروا، هرو إمر م  -عليه الص   والس م-من أج  شخص ال )رج  برؤه، ف لنبي 

ج  برؤه، فح)نئذ  يصل  خلفه قعو ؛ لتنز  عل  هذه الصور ، وأم  ب لنسبة لمر  الحي، وابت أ الص   من قعو ، وير 



فقرر  افتتحرر  الصرر   مررن قيرر م؛ ألنرره افتتحهرر  أبررو ب ررر مررن قيرر م، فرر   -عليرره الصرر   والسرر م-حصرر  فرري مرضرره 
هرم قير م يسوغ لهم أن )جلسروا، مر  القرو  الرراجح؟ القرو  ب لنسرخ مرريح، خر ص صرلوا خلفره مرن قعرو ، هرو ق عر  و 

وانتهرر  اإلشرر   ، وهررذا مرررض مررو  اللرري مرر  بعرر ه شرريء، وهررذا الحرر )  فرري مرضرره الررذي لمرر  سررق  فجحررش شررقه 
األيمن، متق م عل  ذلك، ف لش فعية والحنفية مر  عنر هم إشر   ، تصرح الصر  ، لكرن مرن قير م، فهر  نقرو  ب لنسرخ 

إلغرر ء للررنص، ورفررع للح ررم ب لكليررة، وبمرر  وهررو واضررح ألن الررنص مترر خر وهررذا متقرر م؟ لكررن إذا تصررورن  أن النسررخ 
ذا أم ن الجمع تع)ن، م  المرجح؟ يعنري هر  العلرة انتفر   ذ ره الحن بلة )تم الجمع والتوف)ق ب)ن هذه النصوص، وا 
مش بهة ف رس والروم، نقو   ارتفع الح م؟ انتف  العلة أو م  انتف ؟ العلة ب قيرة، مشر بهة فر رس والرروم التري هري 

جلوس ب قيررة، فهرر  نقررو  بقررو  الحن بلررة  إن العلررة ب قيررة، والررنص صررحيح صررريح؟ والررنص اآلخررر سررب  األمررر برر ل
يم ن حمله عل  صور  مع)نة، وم  ع اه  يصلون من جلوس، وله وجه، واإلم م إنم  جع  ل)ؤتم به، اآلن تن زل  

صر  ؟ مرن أجر  اإلمر م عن ر ن وهو القي م، ه  له نظ)ر في الص   أن )تن ز  عن ر رن مرن أجر  اإلمر م فري ال
 تن ز  عن ر ن؟
 الطالب:........

  )ف؟ 
 الطالب:.......

خوف، نعم في ص   الخوف )تنر ز  عرن مربط  ، قرراء  الف تحرة إذا جر ء واإلمر م راكرع مرن أجر  مت بعرة اإلمر م، 
بلرة لره وجره، تن ز  عرن هرذا الرر ن، المقصرو  أن االقتر اء ب إلمر م لره شر ن، وأكر  عليره فري النصروص، فقرو  الحن 

 ولو ق)  ب لنسخ لم  بع ؛ ألنه مت خر، والمس لة اجته  ية.
 الطالب:.......

 نعم؟ 
 الطالب:........

يعني فعله  الصح بة من بع ه، فعله، لكن عل  قلة، م  هو بمنتشرر، الصرح بة الكبر ر لمر  حصر  لهرم مر  أحصر  
 س، استخلف م   م ، نعم.لم  طعن أن   صه)  ليصلي ب لن  -رضي هللا عنه-أن بوا، عمر 
 عفا هللا عنك.

قـال: حـدثني البـراء وهـو غيـر كـذوب، قـال: كـان  -رضـي هللا عنـه-وعن عبد هللا بن يزيد الخطمـي األنصـاري 
-إذا قال: سمع هللا لمن حمده لم يحن أحد منا ظهر حتى يقـع رسـول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 نقع سجودا  بعده. ساجدا ، ثم -صلى هللا عليه وسلم
   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

 "حـدثني البـراء وهـو غيـر كـذوب"قر     -رضري هللا تعر ل  عنره-مرن األنصر ر  "عن عبـد هللا بـن يزيـد الخطمـي"
يصررف الصررح بي ب نرره غ)ررر  ررذو ، أ)همرر  أولرر  أن )وصررف الصررح بي ب نرره غ)ررر  ررذو  أو غ)ررر  رر ذ ؟ غ)ررر 

  ال )نفري أن ي رون   ذبررً ؛ ألن المنفري عنره المب لغرة، لكررن هرذا مررا  أنره )نفرري  ر ذ ؛ ألن وصرفه ب نره غ)ررر  رذو 
َعِبيـِد{المب لغة، ويثب  م   ونه ، ال،  ٍم لِ ل  نفري المب لغرة فري مثر  هرذا ال يقتضري  ( سرور  فصرل [46]  }َوَما َربَُّك ِبَظـالَّ



يعنرررري مقتضرررر  الصرررريغة إذا نف)نرررر  المب لغررررة،  ( سررررور  النسرررر ء[47 ] }ِإنَّ َّللا َ اَل َيظ ِلــــُم ِمث َقــــاَل َذرٍَّة{إثبرررر   مرررر   ونهرررر ، 
مقتض ه  أن نثب  مر   ونهر ، إذا قر    غ)رر  رذو  ال يمنرع أن ي رون  ر ذ ؛ لكنره ال يسرتحق الوصرف ب لمب لغرة، 
ن استحق أص  الوصف ب لصفة، لكن هذا غ)ر مررا ، ل)ثبر  صر ق الصرح بي، مرع أن الصرح بي لريس بح جرة  وا 

 تنصيص؛ ألنهم  لهم ع و  ثق  .إل  مث  هذا ال
إذا قـال: سـمع هرذا  ) نره،   ر ن( تر   علر  االسرتمرار " إذا قـال" -صلى هللا عليـه وسـلم-"كان رسول هللا قر    

لم يحـِن أحـد منـا ظهـره حتـى يعني لم )تهي  أح  للسجو ، ب  يستمر قر ئم " هللا لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره"
ــه وســلم-يقــع  عليرره -يعنرري ال يسررج  أحرر هم قبلرره وال )وافقرره فرري السررجو ، برر  إذا وقررع  جدا "ســا -صــلى هللا علي

سر ج ًا ثرم نقرع سرجو ًا بعر ه، إذا شررع فري السرجو  وب شرر السرجو  ووصر  إلر  األرض سرج ن ،  -الص   والسر م
ذلك قرر    سررمع هللا لمررن حمرر ه، بعررض النرر س بمجررر  مرر  يقررو   سررمع هللا لمررن حمرر ه )هرروي إلرر  السررجو ، وتررزو  برر

الطم ن)نة التي نص عل)ه  في    ر ن من أر  ن الص   في ح )  المسيء،  م  سي تي، ف  )جوز للمر موم أن 
 )هوي إل  السجو  حت  يقع إم مه عل  األرض، إذا اطم ن عل  األرض يحني ظهره، نعم.

 عفا هللا عنك.
))إذا أمـن اإلمـام فـأمنوا، فإنـه ال: قـ -صلى هللا عليـه وسـلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

 . من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه((
   -رحمه هللا تع ل -يقو  

" أمرن ))إذا أمن اإلمام فـأمنوا((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-"وعن أبي هريرة 
وهررري ب لمررر  آمرررر)ن، وتقررررأ، ب لقصرررر  أمررر)ن، ويرررروى عرررن جعفرررر  يعنرري قررر    آمررر)ن، ومعنررر  آمررر)ن  اللهرررم اسرررتج ،

رر)ن، ق صرر )ن، لكررن ه ررذا ضرربطه  عنرر  جمهررور أهرر  اللغررة وغريرر  الحرر )   آمرر)ن، والترر م)ن  الصرر  ق التشرر )   آم 
)جهرر  -عليره الصر   والسر م-سنة في الص   وخ رج الص  ، إذا انتهر  القر رئ مرن قرراء  الف تحرة،  ر ن النبري 

فع به  صوته، و ذلك الم مومون، ويرتج المسرج  مرن اجتمر ع اخرت ط أصرواتهم، إذا أمرن اإلمر م مقتضر ه به ، وير 
أن اإلم م )ؤمن فيقرو   آمر)ن، وش معنر  إذا أمرن اإلمر م فر منوا؟ التر م)ن فري الصر  ، مر  هرو ب لتر م)ن المعرروف 

حي أو الحررروا   ال، قررر ..، أنرررتم هرررذا، نعرررم لررريس مقتضررر  الحررر )  أن يسرررت   علررر  التررر م)ن علررر  الحيررر   أو الصررر
ب عتب ر م أه  علم شرعي و رذا، لكرن أهر  األهرواء الرذ)ن يقولرون  وير  للمصرل)ن، )بري يقولرون  جر ء فري الحر )  

إذا أمرن اإلمرر م فر منوا، أنررتم تبعرً  إلمرر م م، وق)ر  برره، إذا رآه اإلمر م ولرري األمرر سرر غ،    إذا أمرن فرر منوا((الصرحيح 
ل     ح   المقصو  ب لت م)ن، ال تختلفون في المررا  بره، لكرن لرئ  ير تي مفترون فيسرت   سمعن  من يقو  بهذا، ع

 بجزء من الح ) ، وينطلي عل  عوام الن س. 
يعنرري قرر    آمرر)ن، ومقتضرر ه أن اإلمرر م )ررؤمن، جرر ء فرري األح  )رر  الصررحيحة وهرري تبعررً     إذا أمررن اإلمرر م((هنرر  

فمفهومه أن اإلم م ال يقرو   آمر)ن، لكرن اإلمر م مسر و   فقولوا  آم)ن((   إذا ق    وال الض ل)نلألح  )  الس بقة 
عنه، منصوص عل  أنه يقو   وال الض ل)ن، أم  ب لنسبة للت م)ن فمس و  عنه، فقولوا  آم)ن، لكرن مقتضر  هرذا 

مر م مرن قرو   أن الم موم يقرع ت م)نره بعر  فرراغ اإلمر م مرن وال الضر ل)ن، ال يعنري أنره يقرع قولره  آمر)ن بعر  فرراغ اإل



  فرإذا يعني إذا انته  من الت م)ن ف منوا؟ ال، يفسره  الروايرة الصرحيحة    إذا أمن اإلم م ف منوا((آم)ن،  م  هن   
 ل)تفق ت م)ن اإلم م مع ت م)ن الم موم مع ت م)ن الم ئ ة.  ق    وال الض ل)ن فقولوا  آم)ن((

فليحررص اإلنسر ن علرر   الئكــة غفـر لـه مـا تقــدم مـن ذنبـه(())إذا أمـن فـأمنوا فإنـه مــن وافـق تأمينـه تـأمين الم
موافقررة ترر م)ن الم ئ ررة، بمرر  تكررون الموافقررة؟ ال تتقرر م علرر  اإلمرر م، وال تترر خر عنرره، وأيضررً  مرر  الترر م)ن بقرر ر مرر ه، 

ال يسرتج)  لقلر   -ج  وعر -وأحرص عل  أن ي ون ت م)نك بحضور قل ؛ ألن المؤ م ن في ح م ال اعي، وهللا 
ال ي ررون قولررك  آمرر)ن عرر   ، ال، أنرر  تررؤمن علرر  جمرر   ع ئيررة، ف نرر   اع  فرري الحقيقررة، ف حضررر قلبررك؛  غ فرر ،

ل)وافق ت م)نك ت م)ن الم ئ ة، فيغفر لرك مر  تقر م مرن ذنبرك، يعنري إذا أمرن فر منوا، يعنري إذا قر    مر  فري الروايرة 
)ؤمن، والنص الث ني مس و  عن اإلم م،  األخرى  وال الض ل)ن آم)ن، فمقتض  هذا أن اإلم م ب لنص الذي معن 

ذا ق    سمع هللا لمن حم ه فقولوا  ربن  ولك الحمر ، هر  اإلمر م يقرو   ربنر  ولرك الحمر ؟ نعرم؟ إذا   م  في قوله  وا 
ق    سمع هللا لمن حم ه فقولوا  ربن  ولك الحم ، مس و  عنه، م  في نص عليه، في هذا النص اإلم م مس و  

 عليه، نعم؟
 لب:........الطا

يقولهر ، لكرن مررن األئمرة مررن يقرو   أبرر ًا اإلمر م يقررو   سرمع هللا لمرن حمرر ه، والمر موم يقررو   ربنر  ولررك الحمر ، هررذا 
عليرره -معررروف عنرر  الحنفيررة اإلمرر م ال يقررو   ربنرر  ولررك الحمرر ، هررذه مررن وظرر ئف المرر موم، لكررن هررذه ثبترر  عنرره 

ن  ر ن النبرري -لصر   والسرر معليره ا-، نستحضررر أنهر  ثبتر  عنرره -الصر   والسر م عليره الصرر   -، والمر موم وا 
عليررره الصررر   -، والنبررري -عليررره الصررر   والسررر م-صرررفته صرررفة إمررر م، لكنهررر  ال تخررر لف مررر  جررر ء عنررره  -والسررر م
  إذا واإلمرر م هنرر  فرري هررذا الررنص مسرر و  عنرره،  مرر  فرري قولرره     صررلوا  مرر  رأ)تمرروني أصررلي((يقررو    -والسرر م

 مس و  عنه، فسر  النصوص األخرى  م  معن  إذا أمن ف إلم م )ؤمن.  ن فقولوا  آم)ن((ق    وال الض ل)
ن  ر ن الرذن  مفرر   ))ما تقدم من ذنبه(( مقتض    م أه  العلم أنه يغفر له مر  تقر م مرن ذنبره مرن الصرغ ئر، وا 

فرري النصررروص فررري مضرر ف يقتضررري العمررروم، لكررن الكبررر ئر )رررنص أهرر  العلرررم أنررره ال برر  لهررر  مرررن توبررة، ولرررذا جررر ء 
ــُه{   مرر  لررم تغررش  ب)ررر ((   مرر  اجتنرر  الكبرر ئر((الخصرر   الم فررر  جرر ء ف)هرر    َن َعن  َهــو  ــوا  َكَبــَِئَر َمــا ُتن  َتِنُب  }ِإن َتج 

 إل  غ)ر ذلك، ف لكب ئر ال ب  له  من توبة، نعم. ( سور  النس ء[13] 
 عفا هللا عنك.

))إذا صــلى أحــدكم للنــاس قــال:  -هللا عليــه وســلم صــلى-أن رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-وعــن أبــي هريــرة 
ذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء((  .فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وا 

فقـال:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-قـال: جـاء رجـل إلـى رسـول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي مسعود األنصاري 
 -صـلى هللا عليـه وسـلم-مـا يطيـل بنـا، قـال: فمـا رأيـت النبـي إني ألتأخر عن صـالة الصـبح مـن أجـل فـالن م

))يــا أيهــا النــاس إن مــنكم منفــرين، وأيكــم أم النــاس غضــب فــي موعظــة قــط أشــد ممــا غضــب يومئــٍذ، فقــال: 
 .فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة((

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 



 ))إذا صـلى أحـدكم للنـاس(("قـال:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-رسـول هللا  أن -رضـي هللا عنـه-"عن أبـي هريـرة 
" والر م هنر  مرنهم مرن يقرو   تعل)ليرة، -صرل  هللا عليره وسرلم-"صل  لن  رسو  هللا    قوموا فألصلي لكم(( للن س

مره لرو يعنري ألجر  النر س، إم مرً  بهرم، فربعض تصررف   اإلمر م ال تلز    إذا صرل  أحر  م للنر س((يعني مرن أجلنر  
 رر ن منفررر ًا، لكنرره مررن أجلهررم يفعرر  هررذه األفعرر  ، فرربعض صرر ته مررن أجلهررم، تق مرره أمرر مهم مررن أجلهررم، فيصرر ق 
عليررره أن يصرررلي للنررر س، ومرررنهم مرررن يقرررو   إن الررر م هنررر  بمعنررر  البررر ء، إذا صرررل  أحررر  م ب لنررر س، يعنررري إم مرررً  

ف)هم، وليس في هذا حجرة للنقر رين، وقر   أصح   األعذار ))فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة((
جر ء النهرري عررن مشر بهة الح)وانرر  ، ومنهرر  نقرر  نقررر الغرررا ، والطم ن)نرة ر ررن مررن أر ر ن الصرر  ، فرر لقراء  ال برر  

والتخف)ف والتطوي  أمور نسربية، ال شرك أن قرراء  سرور  آ  عمرران لمرن    إذا صل  أح  م للن س فل)خفف((منه  
الذي أمر بهذا صرل  بقر ف واقتربر     فل)خفف((   فل)جز((ف)ف، وه ذا، ف لذي أمر ب لتخف)ف يقرأ سور  البقر  تخ

والصرر ف   والطررور وسرربح والغ شررية والجمعررة والمنرر فقون، لكررن لررو قرررأ برر لطور قرر لوا  طررو ، وصررل  برر ألعراف فرري 
إن ف)هم الضع)ف والسقيم وذا   فالر عت)ن، المغر ، لكن ال ي ون هذا  ) ن وع   ، ي ون ش نه الرفق ب لم موم)ن 

 الذي ال يستطيع مت بعة القي م مشغو  بح جته، ال يستطيع لضعفه، ال يستطيع لمرضه.  الح جة((
يقررأ مر  شر ء، ومقتضر ه أنره )جروز أن يصرلي بمر  شر ء مرن القررآن،  ))فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطـول مـا شـاء((

طلرع الفجرر فصرل  لنفسره وهرو منفرر ، مر  حولره جم عرة وال  فه  لره أن )خررج الصر   عرن وقتهر  بتطوير  القرراء ؟
صررل  أحرر هم    فررإذا صررل  أحرر  م لنفسرره فليطررو  مرر  شرر ء((يقررو    -عليرره الصرر   والسرر م-يسررمع أذان، والنبرري 

 لنفسه فقرأ في الر عة األول  البقر  وآ  عمرران والنسر ء، وقررأ فري الث نيرة الم ئر   واألنعر م واألعرراف، لمر  التفر  إذا
الشمس مرتفعة، لم   خ  في الص   في أو  وقتهر ، لكرن لمر  سرلم؟ هر  لره أن يطرو  لنفسره مر  شر ء حتر  )خررج 

  مررن   -عليرره الصرر   والسرر م-الوقرر ؟ لرريس لرره أن )خرررج الوقرر  قبرر  تمرر م الر عررة األولرر ؛ ألن مقتضرر  قولرره 
  مررن عمرروم هررذا الحرر )    ومقتضرر  أ رك ر عررة مررن صرر   الصرربح قبرر  أن تطلررع الشررمس فقرر  أ رك الصرربح((

يقررررأ مررر  شررر ء، فرررإذا أ رك الوقررر  ف لقررر ر الزائررر  علررر  اإل راك لررره، أر ك ر عرررة؛  صرررل  لنفسررره فليطرررو  مررر  شررر ء((
وليحرررص أن تكررون صرر ته  لهرر  فرري الوقرر ، لمرر ذا؟ ألن العلمرر ء )ختلفررون فرري الر عررة الث نيررة الم ر ررة بعرر  خررروج 

ال أ اء؟ يعني إذا    ن هن ك عرذر، واسرتيقظ مرن النروم قبر  طلروع الشرمس بخمرس  قر ئق، الوق  ه  هي قض ء وا 
ال أ اء؟ ح )      فق  أ رك توض  وضوءًا خفيفً  وأ رك الر عة األول ، ثم طلع  الشمس، الر عة الث نية قض ء وا 

 ر ره نعم مقتض ه أن تكون أ اء، ص ته  له  أ اء، ومنهم من يقو   ال، م  أ ر ه من وقته أ اء، ومر  أ الصبح((
ن قر   بعضرهم بجروازه، مر   ام شررع  خ رج الوق  قض ء، فعل  هذا ال )نبغي له أن يطو  تطويً  يفو  الوق ، وا 

 .  إذا صل  أح  م لنفسه فليطو  م  ش ء((في الص   في الوق ، والنص 
نمر  نسربة إلر  بر ر، والجمهرور علر  أنره لرم يشره  بر ر  "وعن أبي مسـعود عقبـة بـن عمـرو البـدري األنصـاري" ًا، وا 

فقـال: إنـي ألتـأخر  -صـلى هللا عليـه وسـلم-"قال: جاء رجل إلـى رسـول هللا س ن ب رًا، ونز  ف)ه ، فنس  إل)هر  
"فمـا رأيـت يط)ر  بهرم، يقررأ البقرر  مرثً ، وفري الث نيرة آ  عمرران  عن صالة الصبح من أجـل فـالن ممـا يطيـل بنـا"

ألن المطلرو  مرن اإلمر م أن )تر لف  غضـب يومئـٍذ" غضب في موعظة أشـد ممـا -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
الن س، ال اعية مطلو  منه أن )ت لف الن س، الع لم مطلو  منه أن )ت لف الن س، اإلم م )تر لف النر س علر  هرذه 



-عليه الص   والسر م-الص  ، ال )نفر الن س، ال ي ون سببً  لترك الن س لهذه الشع)ر  العظيمة، فغض  النبي 
، النبرري  -عليرره الصرر   والسرر م-  النبرري ، فمرر  رأ)رر عليرره الصرر   -غضرر  فرري موعظررة أشرر  ممرر  غضرر  )ومئررذ 
ف ررر عليره فقر       ال تغضر ((  -عليره الصر   والسر م-ج ءه مرن يطلر  النصريحة، فقر   لره النبري  -والس م

ن هذا الصنيع )رؤ ي نعم إذا انته   مح رم هللا غض ، وال شك أ   ال تغض (( ف رر عليه ق      ال تغض ((
غضـب فـي  -صـلى هللا عليـه وسـلم-"فمـا رأيـت النبـي إل  االنته ك، وم  )ؤ ي ويؤو  إل  الشيء ح مه ح مه 

مر  قر    ير  فر ن، فلريس مرن ع  تره  "))يا أيهـا النـاس إن مـنكم منفـرين((موعظة أشد مما غضب يومئٍذ، فقال: 
المخ لفة، وأم  ب لنسبة للمخ لف إن أم ن نصحه سررًا فهرذا هرو التشه)ر ب ألفرا ، ب  )نفر من العم  الذي تقع فيه 

ذا رأى اإلمر م تعمريم النصريحة بهرذه المخ لفرة ألنهر  ظر هر ، أو )خشر   ن لم يم ن إال جهررًا فلريعمم، وا  المطلو ، وا 
ن وفر ن مر  قر    فر    ير  أ)هر  النر س إن مرن م منفررين((وهنر      م  بر   أقروام((أن تكون ظ هر  يعمم في الك م 

المنفررر الف عررر  الترر رك، وعلررر  هرررذا )تحرررى فررري مثررر  الخطرر  والمرررواعظ والتوجيرره للنررر س أن ي رررون فيرره شررريء مرررن 
التعميم، بح)  ال يحرج من وقرع فري خطر ، والنصريحة  ر  مر  أم رن أن تكرون سررًا هرو األصر ؛ ألنهر  أ عر  إلر  

ليه من المصلحة، لكن البير ن ال بر  منره، لكرن القبو ، وق  )ترت  عل  الجه  ب إلن  ر مفس   أعظم مم  )ترت  ع
 ب لطرق المن سبة. 

اإل)جر ز األصر  فيره أنره للكر م، يق بلره اإلطنر  ،  ))يا أيها النـاس إن مـنكم منفـرين، فـأيكم أم النـاس فليـوجز((
، ير تي مرن يقررأ اإل)ج ز تقل)  الك م مع  ثر  المع ني، واإلطن   يق بله، وهن  أطلق في إ)ج ز الفع  وتقل)له نسربي ً 

ي ررون  ) نرره فرري صرر   الصرربح قررراء  سررور  العصررر، وسررور  اإلخرر ص، برر  وجرر  مررن يقسررم سررور  اإلخرر ص فرري 
  فل)رروجز(( هرر  هررذه حجررة لمثرر  هررذا؟ أبرر ًا، ف لررذي قرر       فل)رروجز((   فل)خفررف((الررر عت)ن، وجرر ، امتثرر اًل لقولرره  

بررر  ق( واقتربرر ، ف إل)جرر ز نسرربي، والنرر س مرر  لهررم نه يررة  أم النرر س ب لصرر ف  ، وأمهررم برر لطور، وأمهررم   فل)خفررف((
ترى، يعني لو تصلي بهم بقص ر السور اشرأب  نفوسهم إلر  مر  هرو أقر  مرن ذلرك، وال شرك أن الرذي )تع مر  مرع 

هو القل ، القل  هرو الرذي )تع مر ، تجر  شرخص )نر هز الم ئرة وعنر ه اسرتع ا  يقرف فري الصر    -ج  وع -هللا 
  في الث ث)ن في الث لثة والث ث)ن التي هرو قرو  الشرب ن، مر  عنر ه اسرتع ا  يصرلي خمرس  قر ئق، س عة، وتج  ش 

ذا ج ء إل  الصف،  ف لذي )تع م  القل ، تج  هذا الش   في مواطن أخرى عن ه استع ا  يقف س عة س عت)ن، وا 
صرلي جر لس، والنر س )ذ ر عن شخص أنه من عشرين سنة يصلي ج لس،  ب)ر فري السرن عمرره فروق الثمر ن)ن ي

يشروفونه )ر خ  ب لعصر  يمشرري، لكرن ع ذرينره، ثمر ن)ن سررنة، لكرن لمر  صر ر  العرضررة )روم الع)ر  سر عت)ن يعرررض 
هررو القلر ، وعرفنرر  شررخص زا  عمررره عررن الم ئررة، ويصررلي خلررف  -جرر  وعرر -وهرو واقررف، ف لررذي )تع مرر  مررع هللا 

  هرو ب ألصروا  بعر  المشرجعة التري يقرو  شخص في هذه الب   في بري   خلف شخص ص   التهجر  وصروته مر
اإلنس ن  إنه )نس  نفسه، ال، فهذا اإلم م يصلي في الل)  خمسة أجرزاء، فري ل)لرة مرن اللير لي سرمع مسرج  )رؤذن، 
والعرر    أنرره إذا أذن ف لصرر   انتهرر ، فخفررف فرري الر عررة األخ)ررر  مررن صرر   التهجرر ، لمرر  سررلم اسررتلمه هررذا الشرر)خ 

ن هز الم ئة، ي  ف ن لم  جر ء وقر  اللرزوم خففر ، نعرم م ئرة سرنة، هللا المسرتع ن، لرو يصرلي الكب)ر، الذي زا  أو )
اإلم م..، اآلن يصل  صر   التهجر  بورقرة واحر  ،  ر ن النر س أقر  مر  يقررأ نصرف جرزء، قر  يقرو  ق ئر   إن  يفيرة 

ية، تصرلي بورقرة ير  أخري؟! القراء  اختلف ، من أو  الن س يسرعون، اآلن ب ءوا )رتلون، صرحيح، لكرن أمرور نسرب



مطلو  إسم ع الن س القرآن،   نوا )ختمون ثر   بر  وجر  مرن )خرتم أربرع فري رمضر ن، اآلن يعنري بر ون مب لغرة 
واح  وقف عل  األعراف، ل)لة تسعة وعشرين، وش قرأ للن س هرذا؟ يعنري ربرع القررآن، ربرع ختمرة، طرو  رمضر ن 

ليرر  ، يعنرري التسرر ه  إلرر  هررذا الحرر ، نعررم التنف)ررر مرفرروض، لكررن   لرره بتررراويح عشرررين ل)لررة، وتهجرر  وتررراويح عشررر
)بق  أن المس لة تس )  ومق ربة، مسر لة تسر ) ، وال بر  مرن إسرم ع النر س، وال بر  مرن ترذ )ر النر س بر لقرآن، يعنري 
ذا جر ء  إذا   ن الن س يض)ق عل)هم، وال ي حظون فري بعرض األوقر   مرن أجر  إيرش؟ ال )تخولرون ب لموعظرة، وا 

ر  ِبال ُقر آِن{لقرآن نقوم نخفف ا التذ )ر ب لقرآن من أعظم األمور، هذا الذي غف  عنه  ث)رر مرن  ( سور  ق[45]  }َفَذكِ 
النرر س، وه)ررئ النرر س علرر  هررذا، شررم بعررض النرر س أن القرررآن لمجررر  تصررحيح الصرر  ، ولررذلك ال تجرر  ب كيررً  طررو  

ة تج هم )تجهزون ب لب  ء قب  أن يشرعوا في الصر  ، النر س لي لي رمض ن إال القل)  الن  ر، فإذا ج ء ل)لة الختم
، لكرن )رؤ ى علر  -جر  وعر -ه)ئوا لهذا، فمر  يصرلح، األصر  أن القررآن هرو الرذي يحررك القلرو ، هرو  ر م هللا 

هرو طريقة يستف)  منه  الن س، ويت ثر به  الن س، وال يقو  ق ئ   إن الت ث)ر ي رون للصرو ، ال، أبر ًا، التر ث)ر إنمر  
للقرآن المؤ ى بهذا الصو ، ب ل)  لو أن هذا الصو  لو قرئ به غ)ر القرآن م  ب ر  النر س، وال تر ثروا، ف لتر ث)ر 

 للقرآن المؤ ى ب لصو  الجم) ، وهللا أعلم. 
 وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لرحيمبسم هللا الرحمن ا
 (6كتاب الصالة ) -شرح: عمدة األحكام 
 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.
  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والصالة والسالم على ن ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 -صلى هللا عليه وسلم-باب: صفة صالة النبي 

إذا كبــر فــي الصــالة ســكت  -صــلى هللا عليــه وســلم-قــال: كــان رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-بــي هريــرة عــن أ
قــال  ؟يــت سـكوتك بـين التكبيــر والقـراءة مــا تقـولأيــا رسـول هللا بـأبي أنــت وأمـي أر  :فقلـت ،هنيهـة قبـل أن يقــرأ

نقني مـن خطايـاي كمـا ينقـى ))اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أقول: 
 .الثوب األبيض من الدنس، اللهم أغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد((

الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. يقو  
   -رحمه هللا تع ل -المؤلف 

  -وسلمصلى هللا عليه -باب: صفة صالة النبي 
علر  ضروء مر  ثبر  عنره ل)تحقرق للقر رئ امتثر    -عليه الص   والسر م-عني أه  العلم ببي ن صفة ص   النبي 

-ولوال عن ية أه  العلم بمث  هذا الب   م  تيسر لن  أن نصلي  مر  صرل     صلوا  م  رأ)تموني أصلي((األمر  
الث بتررة المتصررلة إلرر  )ومنرر  هررذا، ل)ررتم امتثرر   األمررر، ، فنقلرر  صرر ته ب ألسرر ن)  الصررحيحة -عليرره الصرر   والسرر م

وأنه هو الق و ، وهو األسو ، والص   وجميع العب  ا  ال ) خله  االجته  ، العب  ا  توقيفية، فتذ ر صفة ص ته 
؛ ألنهر  بير ن لمر  أجمر  فري القررآن، جر ء األمرر بإق مرة الصر   والمح فظرة علر  الصر  ، -عليه الص   والسر م-
، المفسرر للقررآن، -جر  وعر -كن  )ف تؤ ى هذه الص  ؟ تؤ ى اقتر اء ب ألسرو ، اقتر اء ب لقر و  المبر)ن عرن هللا ل

عليرره -الموضررح لرره، وه ررذا يقرر   مثرر  هررذا فرري بقيررة العبرر  ا ،  لهرر  ال برر  أن تكررون موافقررة لمرر  جرر ء عررن النبرري 
عليررره -أن تكررون علرر  ضرروء مرر  جرر ء عنرره  ، وال برر  أن )تحقررق الشرررط الثرر ني بعرر  اإلخرر ص،-الصرر   والسرر م
-، ثم ذ ر المؤلف -عليه الص   والس م-، ولذا عق  مث  هذا الب  ، ب   صفة ص   النبي -الص   والس م
إذا كبر في  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا ق    " -رضي هللا عنه-ح )  أبي هرير   -رحمه هللا تع ل 

ذه ترر   علرر  االسررتمرار، وقرر  ترر   علرر  وقرروع الفعرر  مررر  أو أكثررر، لكررن الصرريغة   رر ن( هرر الصــالة ســكت هنيهــة"
تكب)رر  اإلحررام،  إذا كبـر فـي الصـالة" -صلى هللا عليه وسلم-"كان رسول هللا صيغة استمرار، هذا األص  ف)هر  

هررذا هررو المنقررو   وتكب)ررر  اإلحرررام ر ررن مررن أر رر ن الصرر  ، ال تصررح إال بهرر ، وال تصررح إال بهررذا اللفررظ  هللا أكبررر،
، ولرم يحفرظ عنره أنره قر   غ)رر هرذا اللفرظ، فر  يقروم مق مره غ)رره،  رر هللا األعرز، هللا -عليه الصر   والسر م-عنه 

ن قر   بره بعرض األئمرة، لكرن لرم )ثبر  عنره  عليره الصر   -األج ، هللا األكرم، هللا األعظم(    هذا م  )جزئ، وا 



تتح الص   بغ)ر هذا اللفظ، يقو  لو ق    هللا الكب)ر  ف ، لكن الصوا  م  أنه  بر بغ)ر هذا اللفظ، اف -والس م
، ولو   ن غ)ره يقروم مق مره لنقر  ولرو مرر  واحر   لبير ن الجرواز، -عليه الص   والس م-ج ء عنه، وم  حفظ عنه 

 غ)ر هذا.  أنه  بر من -عليه الص   والس م-لكن لم  لم ي ن غ)ر هذا اللفظ مجزئً  عنه لم يحفظ عنه 
تكب)ر  اإلحرام ر ن من أر  ن الص   عن  الجمهور، ويرى الحنفية أنه  شرط من شروط الص  ، وش الفرق بر)ن 
القررول)ن؟ مرر  الفرررق برر)ن القررول)ن؟ ب)نهمرر  فرررق أو مرر  فيرره؟ اآلن مررن أي ن حيررة الفرررق؟ يعنرري لررو صررل  ن سرريً  بغ)ررر 

ق؟ الصرر   تنعقرر  أو مرر  تنعقرر ؟ ال تنعقرر ، وش الفرررق ب)نهمرر ؟ طهرر ر ، أو صررل  ن سرريً  بغ)ررر تكب)ررر  إحرررام، فرري فررر 
 الشرط ال يسق ، إال مع العجز والر ن  ذلك. 

 .......طالب:
 ه ه؟

 .......طالب:
ال أنرر  أريرر  الفرررق برر)ن الررر ن والشرررط، الجمهررور يقولررون  ر ررن، والحنفيررة يقولررون  شرررط، وش الفرررق ب)نهمرر ؟ نعررم 

لشرط خ رج الم هية، وش اللي ترت  عل  هذا من ف ئ  ؟ يعنري يم رن أن يقرو   هللا يعني الر ن  اخ  الم هية، وا
أكبر وهو لم ) خ  في الص  ، يعني ه  معن  قرو  الحنفيرة  إنهر  الشررط أنره يم رن أن ي برر فري الب)ر  مثر  مر  

الصرر  ،  )توضر  فرري الب)رر  ويجرري يصررلي؟ نعررم؟ هررم يقولررون  شررط مقرر رن، ال برر  أن ي ررون مقرر رن ألو  جررزء مررن
لكنه شرط وليس بر ن، فيه ف ئ   الخ ف أو م  فيه ف ئ  ؟ يعني لو  بر وهو ح م  نج سة هذا متنجس، ثم ق    
ال ب طلرررة؟  هللا أكبرررر، يعنررري وضرررعه مرررع نه يرررة الرررراء، وضرررع هرررذا المترررنجس مرررع نه يرررة الرررراء، صررر ته صرررحيحة وا 

النج سررة خرر رج الصرر  ، وأمرر  عنرر  الجمهررور  صررحيحة عنرر  مررن؟ عنرر  الحنفيررة؛ ألنرره لررم يشرررع فرري الصرر  ، حمرر 
فص ته ب طلة؛ ألنه حم  النج سة  اخ  الص  ، مثر  أيضرً  لرو غ)رر ن)تره مرع نه يرة التكب)رر يصرح عنر  الحنفيرة 

 "إذا كبر في الصالة"بخ ف الجمهور، مس ئ   ث)ر  مترتبة عل  مث  هذا الخ ف، ف  ب  من االنتب ه لمث  هذا. 
   هن)هة، وهو يقو  في هذا الس و   ع ء االستفت ح، في الص   والمرا  ب لص   الجنس، جنس في الص   س

فه  يستفتح في ص   الجن ز  مثً ؟ في ص   الخسوف؟ في ص   الع) ؟ في ص   قي م الل) ؟ في الن فلرة؟ فري 
يرع الصرلوا ، قر  يقرو  الفريضة؟ هن ك "في الص  " جنس، يسرتفتح أو مر  يسرتفتح؟ ألن الصر   جرنس تشرم  جم

ق ئ   المرا  الص   التي )تب)ن ف)ه  هذا السر و ، أمر  الصر   التري ال )تبر)ن ف)هر  سر و  قر  ال تكرون  اخلرة فري 
السؤا ؛ ألنه بع  التكب)رر سر ك  ب سرتمرار، وصر   الجنر ز  مرن هرذا النروع، لكرن )رر  عليره صر   الظهرر والعصرر 

  ز  يستفتح ف)ه  است الاًل بعموم الخبر  "في الص  "؟مثً ، نعم، فه  نقو   إن ص   الجن
 ؟هذا يقول: ما قول الحنفية في تكبيرة اإلحرام أهي شرط أم ركن

 عرفن  قو  الحنفية أنه  شرط، والجمهور عل  أنه  ر ن، وعرفن  الف ئ   المترتبة عل  هذا الخ ف.
ال م  ف)هر  اسرتفت ح؟ بر ل) ؟ إذا قلنر   إذا  برر فري الصر   سر  ، فري الصر   جرنس  ص   الجن ز  ف)ه  استفت ح وا 

ال مر  يسررتفتح؟ جرنس، يسررتفتح علر  هررذا،  الصر  ، وعلر  هررذا سرجو  الررت و  عنر  مررن يقرو   إنرره صر   يسررتفتح وا 
 لكن ه  المرا  بر أ ( هن  الجنس أو العه ؟ نعم؟ العه ، والص   المعهو   هي الصلوا  الخمس؟ نعم؟

 .......طالب:



 ضة؟ المفرو 
النوافرر  مرر  ف)هرر  اسررتفت ح؟ أو المرررا  بهرر  الصرر   ذا  الر رروع والسررجو ؟ وهرري الصرر   المعهررو   خرر ف الصررلوا  

 الط رئة؟ نعم ي  إخوان؟ نعم؟ 
 .......طالب:

المعهو   التي هي الصلوا  الخمرس، ومر  فري ح مهر ، أمر  الصرلوا  غ)رر المعهرو  ، مر  الرذي )خررج غ)رر صر   
 ي غ)ره ، في غ)ر ص   الجن ز  ليس ف)ه  ر وع وال سجو ؟ الجن ز ؟ هو م  ف

 .......طالب:
السرررجو ، سرررجو  عنررر  مرررن يقرررو   إنررره صررر  ، سرررجو  الرررت و  وسرررجو  الشررر ر ال )ررر خ  إذا قلنررر   المررررا  ب لصررر   

هرم إال المعهو   المعروفة بقي مه  ور وعه  وسجو ه ، فتخرج صر   الجنر ز  فتحتر ج إلر   ل)ر  خر ص وال  ل)ر ، الل
 إذا ق)  ب ن  أ ( هن  للجنس، فيشم  جميع الصلوا ، فت خ  ص   الجن ز . 

واإلش    لو قلن   إنه في م  يم رن السرؤا  عنره والرذي يم رن السرؤا  عنره هرو الصر    "سكت هنيهة قبل أن يقرأ"
 الجهرية التي )تصور ف)ه  الس و ، )ر  عل)ن  الصلوا  السرية من المفروض  . 

وفرري روايررة  هنيررة، والمرررا  زمنررً  يسرر)رًا، برر ل)  التصررغ)ر، هن)هررة، هنيررة، فرري هررذا  ل)رر  علرر  أنرره ال  هــة""ســكت هني
 )جمع ب)ن أ عية االستفت ح؛ ألنه )ترت  عل  الجمع ب)نه  أن تكون الس تة طويلة. 

بر لحرص  -هرضري هللا تعر ل  عنر-هذا أبرو هريرر ، وحرريص علر  الخ)رر، ع ررف أبرو هريرر   "فقلت: يا رسول هللا"
يعنري علمر     قر  علمر  مرن حرصرك علر  الخ)رر((قر     -عليره الصر   والسر م-عل  الخ)ر؛ لمر  سر   النبري 

فقلـت: يـا رسـول هللا بـأبي " -عليه الصر   والسر م-أنك تس   هذا السؤا  من حرصك عل  الخ)ر، فس   النبي 
، سمع -عليه الص   والس م-لعلم، حصل  منه وله يعني يف يه ب بيه وأمه، والتف ية ج ئز  عن  أه  ا أنت وأمي"
يعنري هرذا الوقر  الرذي تسر   فيره بعر   "سكوتك بـين التكبيـر والقـراءة مـا تقـول؟"يعني أخبرنري  "أرأيت"ولم )ن ر 

المب ع   هن  يعني قب  وقوعه  أو  "))أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي(("قال: تكب)ر  اإلحرام م ذا تقو  فيه؟ 
 وقوعه ؟ قب  وقوعه  إذًا  )ف يقو   خط ي ي؟  )ف )نسبه  إل  نفسه وهي لم تقع منه؟ بع 

 الطالب:.......
يعنررري ب عررر  يعنررري قبررر  وقوعهررر ، إذًا  )رررف )نسررربه  إليررره؟  )رررف صررر ر  خط يررر ه وهررري لرررم تقرررع؟ أنررره خطررر ء، يعنررري 

ال فرر لنبي  معصررروم، وقرر  ي ررون فعلرره لخررر ف  -عليرره الصرر   والسرر م-األخطرر ء المتوقعررة، وهررذا تعلرريم لألمرررة، وا 
يعني اعصمني من الوقروع    اللهم ب ع  ب)ني وب)ن خط ي ي((األول  ب لنسبة له  خط  غ)ره، وق  عوت  في ذلك 

ذا وقعر  فر مح أثرهر  ب لتنقيرة اآلتيرة  هرذه  ))كمـا باعـدت بـين المشـرق والمغـرب((في الخط ، هرذا قبر  وقوعهر ، وا 
مرن التنقيرة،    اللهم نقنري(( -عليه الص   والس م-قوع الخط ، وهذا تعليم ألمته مب لغة في الح)لولة ب)نه وب)ن و 

يعنري إذا وقعر  نقنري منهر   مر  )نقر  الثرو  األبريض مرن  ))من خطاياي كما ينقى الثوب األبـيض مـن الـدنس((
مررن غ)ررره،  مرر  الرر نس، والثررو  األبرريض هررو الررذي يظهررر فيرره الرر نس، وهررو الررذي يف)رر  فيرره التنقيررة والتنظ)ررف أكثررر 

 )نق  الثو  األبيض من ال نس من الوسخ. 



أ)همر  أولر  البر اء  ب لتنقيرة أو ب لغسر ؟ يعنري لرو قر م قر     ))اللهم اغسلني من خطايـاي بالمـاء والـثلج والبـرد((
اللهررم اغسررلني مررن خط يرر ي برر لثلج والمرر ء والبررر ، اللهررم نقنرري مررن خط يرر ي  مرر  )نقرر  الثررو  األبرريض مررن الرر نس؟ 

ال فيه تق يم وت خ)ر؟ فيره تقر يم وتر خ)ر، أ)همر  أولر  أن يقر م يعن ي  م  في  ع ء؟ نعم الجن ز ، الجن ز  مث  هذا وا 
التنقية أو يق م الغس ؟ يق م إيش؟ التنقية، لم ذا؟ ألن؟ نعم، لرو قر م الغسر  اقتضر  بقر ء شريء يحتر ج إلر  تنقيرة، 

فررإذا نقرري وتتبعرر  مررواطن الوسررخ، وأزيلرر ، ثررم غسرر  الجميررع لررو قرر م الغسرر ، ولررذا يقولررون  التخليررة قبرر  التحليررة، 
غسً  ت مً    مً  م  بقي شيء، لكن لو غس  قب  ثم نق)  الحتم  أن )بق  شيء، ولذا ال ع ء في هرذا الموضرع 
يقولون  أبلغ من ال ع ء في الجن ز ، ولع  من )ر رك سرر فري تقر يم الغسر  علر  التنقيرة فري الجنر ز ، والع رس هنر  

فتغسر ، تنقر ، ثرم بعر  ذلرك يغسر  الثرو ، ال شرك أن هرذه  -مرواطن الوسرخ-هو األص ؛ ألنه تتبع المرواطن هذا 
تخليررة أواًل  ثررم تحليررة، أنرر  اآلن الجرر ار هررذا فيرره بقررع، لررو أر   أن تصرربغه صرربغ أبرريض فرروق هررذه اللررون، وفيرره 

م صرربغته برر ألبيض انتهرر  اإلشرر   ، البقررع، احتمرر   يظهررر أثررر هررذه البقررع بعرر  الصرربغ، لكررن لررو أزلرر  هررذه البقررع ثرر
ومن هذا إزالة النج سة من أعض ء الوضروء قبر  غسرله ، ترزا  النج سرة إذا وجر  ، ترزا  األوسر خ إذا وجر   قبر  

  اللهررم اغسررله ب لمرر ء الوضرروء؛ ألن التخليررة قبرر  التحليررة، هررذا أمررر معررروف عنرر هم، وفرري حرر )  الرر ع ء للم)رر   
قرر  يقررو  ق ئرر   إنرره بح جررة إلرر  غسرر ؛ ألن المررو  موجرر  للغسرر ،  والخط يرر (( والررثلج والبررر ، ونقرره مررن الررذنو 

بح جررة للغسرر ، ثررم بعرر  ذلررك )نقرر  مررن ذنوبرره برر ع ء إخوانرره لرره، فعلرر   رر  حرر   النصرروص هررذه لرريس ألحرر  أن 
يعتررررض عل)هررر ، لكرررن إذا وجررر  تعل)لهررر  وتوج)ههررر  هرررذا هرررو المطلرررو ؛ لرررئ  )بقررر  أ نررر  إشررر    فررري ذهرررن الط لررر  

 لم. والمتع
))اللهــم نقنــي مــن خطايــاي كمــا ينقــى الثــوب األبــيض مــن الــدنس، اللهــم اغســلني مــن خطايــا بالمــاء والــثلج 

أ)همرر  أفضرر  للتنظ)ررف المرر ء الحرر ر أو المرر ء البرر ر ؟ البرر ر  ب اللررة الررنص أو الواقررع؟ هررو إذا  رر ن الحرر ر  والبــرد((
ذ زالته  ص ر له  ور، وا  ا   ن الب ر  سب  في تجم)  بعض األوس خ صر ر ي ون سببً  في تل))ن بعض األوس خ وا 

الحرر ر أفضرر ، لكررن ب لتجربررة الحرر ر فرري الغ لرر  )نبررو عررن البرر ن، وأمرر  البرر ر  ألن البرر ن إذا جرر ءه البرر ر  )نقرربض، 
ال مرو م حرظ؟ يعنري البر ر  لمر  تغسر   ويص)ر فيه شيء من الخشونة التي تكون فري الغسر  أبلرغ، هرذا م حرظ وا 

ور الم ء الح ر عل  الب ن ال )ؤثر عل  الب ن ت ث)ر الم ء الب ر  الذي )جع  الب ن )ن مش معه بم ء ح ر مثً  مر 
فيص)ر فيه تج ع) ؛ ألن الشيء األملس تنظيفه أشق أو أسه  من الخشن؟ ألن الم ء الب ر  ح)نم  )رر  علر  ال)ر  

الس خن الذي يمر وال )ؤثر، ولذا  مثً  م  في شك أنه  تن مش يص)ر ف)ه  شيء من الخشونة، م  هي بمث  الم ء
حت  في التجربة يقولون  إن الب ر  أقروى فري التنظ)رف مرن الحر ر، وقر  الرتمس هنر  من سربة أن الرذنو  لهر  حررار ، 
ذا توالر  هرذه المنظفر   أكثرر مرن منظرف،  وحرارته  )ن سر  تنظيفهر  بهرذا األشري ء البر  ر ، ب لمر ء والرثلج والبرر ، وا 

ق  من ال رن شيء؟ يعني افترض أنك غسل  الثو  بمر ء وصر بون وشر نبو ث ثرة أشري ء ال ث ثة منظف   ه  )ب
تبقي شيء ال تبقي ش)ًئ   ع ء االستفت ح سنة عن  جمهور أه  العلم ويرى الم لكية ع م مشروع)ته للح )  اآلتي 

ذ و   ٢الف تحرررة   ژ پ پ پ پ ژللحررر )  اآلتررري فيقرررو  هللا أكبرررر  ال بسرررملة هرررذا عنررر   ون اسرررتفت ح وال تعرررو 
عليررره -الم لكيرررة الجمهرررور يسرررت لون بمثررر  هرررذا الحررر )  ويررررون اسرررتحب    عررر ء االسرررتفت ح وجررر ء فررري اسرررتفت ح ته 

صيغ متع    من أشهره  ب  من أصحه  هذا المرذ ور ألنره متفرق عليره وفري صرحيح مسرلم مرن  -الص   والس م



مك إلر  آخرره ورجحره اإلمر م أحمر  لوجروه ذ رهر  ابرن ح )  عمر موقوًفر  عليره سربح نك اللهرم وبحمر ك وتبر رك اسر
ررر واخت فهرر  مررن برر    القرريم فرري زا  المعرر   )رجررع إليرره مررن أرا ه وجرر ء اسررتفت ح لصرر   الل)رر  وجرر ء اسررتفت ح   أ خ 
اخت ف التنوع وليس من ب   اخت ف التض   فعل  المسلم السيم  ط ل  العلرم الرذي يطلرع علر  هرذه األنرواع أن 

   لهرر  فرري  رر  صرر   يسررتفتح برر ع ء خرر ص مررر  يسررتفتح بهررذا ومررر  بحرر )  عمررر ومررر  ب السررتفت ح   يسررتفتح بهرر
هرو إمر م  «اللهرم ب عر  ب)نري»يقرو    -عليره الصر   والسر م-األخرى وه ذا وقي م الل)  ج ء استفت حه عرن النبري 

ب عر  » -عليره الصر   والسر م-م ؟ إم م والص   المسؤو  عنهر  هرو ف)هر  إمر -عليه الص   والس م-واال منفر  
 ه  )جوز لإلم م أن )خص نفسه ب ل ع ء  ون الم موم)ن؟ «ب)ني

  طالب: ..........
وجرر ء  «ال )رؤمن أحر  قوًمر  فر)خص نفسره بر عو   ونهرم»علر   ر  حر   جر ء فري الحر )  فري حر )  ثوبر ن وغ)رره 
ابرن خزيمرة رحمره هللا  «ب)نري وبر)ن خط ير ياللهرم ب عر  »عليه وع)  لكن تخصيص اإلم م نفسه ب لر ع ء  مر  هنر  

وهو من أعرف الن س في التوف)ق ب)ن األح  )  المتع رضة ح رم علر  حر )  ثوبر ن ب نره موضروع ألنره معر ر ض 
بهذا الح )  الصحيح لم )بن له وجه الجمع بر)ن هرذا الحر )  وذاك شر)خ اإلسر م )ررى أن النهري خر ص ب لر ع ء 

عليه   ع ء القنو  مثً  يعنري هر  )ل)رق ب إلمر م وخلفره الصرفوف يقرو  اللهرم اهر ني  الذي )ؤمَّن عليه الذي )ؤمَّن
فيمن ه )  وع فني فيمن ع ف)  والجم عة يقولون آمر)ن؟! )ل)رق بره هرذا )ر عو لنفسره وهرم )ؤمنرون؟! ال، ال )ل)رق 

  ط)   السرخ وي )ررى به هذا وال )جوز له أن )خص نفسه ب عو   ونهم في ال ع ء الذي )ؤمَّن عليه   ع ء القنو 
أن ال ع ء الذي ال )جوز لإلم م أن )خص نفسه به هو ال ع ء الذي ال يشرع لك  مص    لكن مث  هذا يشرع لك  
مصلي أن يقوله أم  إذا  ع  اإلم م ب عو  في السجو  مثً  أو بع  نه ية التشره  وقبر  السر م ل)تخ)رر مرن المسر لة 

 عو   ون المر موم)ن أمر  مر  يشررع لجميرع المصرل)ن أن يقولروه ويشرتر ون م  ش ء ال )جروز لره أن )خرص نفسره ب لر
فرري مثرر   عرر ء االسررتفت ح ال )لررزم فيررره جمررع الضررم)ر و رر ن رأي شرر)خ اإلسررر م أظهررر أظهررر وأوضررح وهنرر  شررربه 

ب ألمور المحسوسة بح)  توج  في م  ن يطل  أن ي ون بع)رً ا  بعر  المشررق عرن المغرر  وأن  ي الذنو  والخط 
هذه األمور المشبهة ب لمحسوس   نهر  علر  بقعرة بيضر ء ير تي عل)هر  المنظفر   فتزيلهر  هرذا السر و  الرذي  تكون 

ب)ن تكب)ر  اإلحرام وقراء  الف تحة س تة تستوع   ع ء االسرتفت ح ب لنسربة لإلمر م والمر موم وهنر ك سر تة أخررى إذا 
ع ب لقراء  هذا موضع س و  وج ء به الخبر وهنر ك فرغ من القراء   له  وقب  الر وع يس   ال يشبك تكب)ر  الر و 

س تة ث لثة ج ء  في بعض الرواي   وهي بع  قراء  الف تحة ب لنسبة لإلمر م يسر   حتر  )تررا  الرنفس عنر ه حتر  
)ترا  النفس عن ه ومنهم من يقو  أنه يس   ل)تم ن الم موم من قراء  الف تحة من قراء  الف تحة لكن الس تة تكون 

ق ر قراء  الف تحرة وال تنقر  نقرً  مستفيًضر  هرذا فيره مر  فيره ألن مرنهم مرن يقرو  أن علر  اإلمر م أن يسر   طويلة ب
حترر  )ررتم ن المرر موم مررن قررراء  الف تحررة لررئ  )نرر ز ع القرررآن ولكرري يرر تي المرر موم بمرر  أ مررر برره قررراء  الف تحررة ر ررن مررن 

ذا قلن  بهذا قلن  م  ال ) تم الواج  إال به وال )تم التوف)ق ب)ن النصروص بر)ن وجرو  أر  ن الص   ال تتم إال به  وا 
اإلنصررر   وبررر)ن وجرررو  قرررراء  المررر موم إال بسررر و  اإلمررر م ولرررذا قررر   النرررووي يسررر   قررر ر قرررراء  المررر موم الف تحرررة 

 يستحبونه  استحب ًب  واألثر الذي )   عليه فيه مق  .
 عفا هللا عنك.



يسـتفتح الصـالة بـالتكبير والقـراءة  -صـلى هللا عليـه وسـلم- وعن عائشة رضي هللا عنها قالت كـان رسـول هللا
به ولكـن بـين ذلـك وكـان إذا رفـع رأسـه مـن  بالحمد هلل رب العالمين وكـان إذا ركـع لـم يشـخص رأسـه ولـم يصـو 
ا وكـان يقـول  الركوع لم يسجد حتى يستوي قائم ا وكان إذا رفع رأسه مـن السـجدة لـم يسـجد حتـى يسـتوي قاعـد 

التحية وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنـى وكـان في كل ركعتين 
 ينهى عن ُعقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصالة بالتسليم.

يستفتح  -ه وسلمصل  هللا علي-يقو  المؤلف رحمه هللا تع ل  وعن ع ئشة رضي هللا عنه  ق ل    ن رسو  هللا 
الص   ب لتكب)ر والقراء  ب لحم  هلل ر  الع لم)ن يستفتح الص   ب لتكب)ر تكب)ر  اإلحرام هي مفت ح الص   وسبق 
الك م عنه  والقراء   ب لحم  هلل ر  الع لم)ن هذا يست   به من )رى ع م االستفت ح بمجر  م  ي ب  ر يقو  الحم  هلل 

  هذا التعب)ر والسي ق م  )نفي  ع ء االستفت ح يستفتح الص   ب لتكب)ر والقراء  ر  الع لم)ن لكن ه  في مث
ب لحم  هلل ر  الع لم)ن ال )   عل  نفي االستفت ح ب ل)  أنه لم يق  يفتتح الص   ب لقراء  يستفتح الص   

هو يستفتح الص   ب لتكب)ر ب لتكب)ر هذه جملة ويستفتح القراء  ب لحم  هلل ر  الع لم)ن وم  ب)نهم  مس و  عنه 
ويستفتح القراء  ب لحم  هلل ر  الع لم)ن وم  ب)ن القراء  والتكب)ر مس و  عنه  ل  عليه أح  )   ع ء االستفت ح 
فليس في هذا مستمسك للم لكية يستفتح القراء  ب لحم  هلل ر  الع لم)ن يست   بهذا من يقو .. وهذا واضح رأي 

ح وع م التعوذ والبسملة )تمس ون بمث  هذا لكن استفت ح القراء  ب لحم  هلل ر  الع لم)ن الم لكية في ع م االستفت 
 ل)  لمن يقو  أن البسملة ليس  من الف تحة لوجو  قراء  الف تحة والقراء  تكون ب لحم  هلل ر  الع لم)ن فيقو  

هي الف تحة وهن   «م يقرأ ب م الكت  ال ص   لمن ل»م  ام م  ذ ر  البسملة هن  إًذا ليس  من الف تحة الف تحة 
استفت ح القراء  ب لحم  هلل ر  الع لم)ن إًذا ليس قب  الحم  شيء النت)جة البسملة ليس  من الف تحة والخ ف في 
البسملة ه  هي آية من الف تحة أو من    سور  أو ليس  بآية مطلًق  أواًل اإلجم ع ق ئم عل  أنه  بعض آية من 

هذا إجم ع واإلجم ع الث ني ق ئم عل  أنه  ليس    ٠٣النم    ژ ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ ہ ژسور  النم  
بآية في أو  سور  التوبة والخ ف فيم  ع ا ذلك منهم من يقو  أنه  آية من الف تحة فق  ومنهم من يقو  إنه  آية 

ومنهم من يقو  هي آية في أو     سور  يعني م ئة وث   عشر  آية في القرآن في أوائ  السور ع ا التوبة 
واح   نزل  للفص  ب)ن السور آية واح   وليس  م ئة وث   عشر  آية نزل  للفص  ب)ن السور وهذا )رجحه 
ش)خ اإلس م ابن تيمية رحمه هللا تع ل  والخ ف في البسملة ه  هي من الف تحة أو من السور خ ف طوي  

ق الصح بة عل   ت بته  ويست   من يقو  ب نه  ليس  بآية وهي مس لة  برى يست   من يقو  ب نه  آية ب تف 
بوقوع الخ ف ف)ه  إذ لو   ن  آية لم  س غ الخ ف ف)ه  وأ ل  ف ف)ه  مؤلف   البسملة ه  هي من القرآن أو من 
غ)ر.. نعم ف)ه  مؤلف   أله  العلم من المتق م)ن وهي مس لة من من  ب ر المس ئ  ألن الذي يقو  آية يقو  

ف )ختلف بآية؟ والقرآن محفوظ من الزي    والنقص ن ال )تطرق إليه االخت ف والذي يقو  هي آية يقو  اتفق  )
الصح بة عل   ت بته  ولم ي تبوا غ)ره  ولو لم تكن من القرآن لم  س غ لهم إ خ له  أظن م خذ القول)ن واضح في 

 ٢الف تحة   ژ پ پ پ پ ژ   العب  قسم  الص   ب)ني وب)ن عب ي نصف)ن فإذا ق»الح )  الصحيح 
ذا ق    ذا ق     ٠الف تحة   ژ ڀ ڀ ژق   هللا حم ني عب ي وا   ژ ٺ  ٺ ٺ ژق   أثن  علي عب ي وا 

إل  آخر الح )  وهذا الح )  يست   به من )رى أن البسملة ليس  بآية من  «ق   مج ني عب ي  ٤الف تحة  



حم  هلل ر  الع لم)ن الذ)ن يقولون إنه  آية نقو  نعم هي آية من من الف تحة  م  يست   بح )  الب   والقراء  ب ل
الف تحة وافتت ح القراء  ب لحم  هلل ر  الع لم)ن يعني بهذه السور  ال بغ)ره  من السور وفي الح )  الصحيح 

الع لم)ن  وأبي ب ر وعمر ف  نوا يستفتحون القراء  ب لحم  هلل ر  -صل  هللا عليه وسلم-صل)  خلف رسو  هللا 
وج ء في الصحيح ال )ذ رون بسم هللا الرحمن الرحيم في أو  قراء  وال في آخره  ال )ذ رون بسم هللا الرحمن 
الرحيم وب لنص  المتفق عليه يستفتحون القراء  ب لحم  هلل ر  الع لم)ن ولم )تعرضوا لنفي البسملة والحم  هلل ر  

ر  الحم  ولم )تعرض الراوي لنفي البسملة لكن ظن بعض الروا  أن الع لم)ن   نه علم عل  السور   م  تقو  سو 
 ونهم يستفتحون القراء  ب لحم  هلل ر  الع لم)ن أنهم ال )ذ رون بسم هللا الرحمن الرحيم فنق  ذلك ولذا يقو  

 الح فظ العراقي رحمه هللا تع ل   
وعلررررررررررة المرررررررررررتن  نفرررررررررري البسرررررررررررملة            

                   إذ ظرررررررررررررررررررن راو  نف)هررررررررررررررررررر  فنقلررررررررررررررررررره  .
. 
وعلررررررررررة المرررررررررررتن  نفرررررررررري البسرررررررررررملة              

إذ ظرررررررررررررررررررن راو  نف)هررررررررررررررررررر  فنقلررررررررررررررررررره                      .
. 

يعني فق   ال )ذ رون بسم هللا الرحمن الرحيم ال في أو  قراء  وال في آخره  لكن معروف الح )  مخرج في 
صحيح ولذا ش)خ اإلس م رحمه هللا تع ل  وابن الصحيح في مسلم وحمله عل  وجه يصح هو المتع)ن صي نة لل

حجر وجمع من أه  العلم حملوا نفي الذ ر عل  نفي الجهر ال )ذ رون بسم هللا الرحمن الرحيم يعني جهًرا ال 
)ذ رونه  فيم  يسمعه الن س وال يمنع هذا من اإلسرار به  فتتفق الرواي   عل  أن القراء  ت ب أ جهرا ب لحم  هلل 

م)ن وم  يسر به ) خ  فيه االستفت ح وي خ  فيه التعوذ وي خ  فيه البسملة أيًض  واإلسرار ب لبسملة مم  ر  الع ل
)رجح  ونه  ليس  من الف تحة وأكثر األ لة ت   عل  اإلسرار به  واإلسرار به  هو قو  الحنفية والحن بلة وغ)رهم 

)رونه  آية من الف تحة والقراء  ب لحم  هلل ر  الع لم)ن  أم  الش فعية ف)رون الجهر ببسم هللا الرحمن الرحيم ألنهم
به ولكن ب)ن ذلك ولكن ب)ن ذلك  شخص رأسه يعني )رفع لم يو  ن إذا ر ع إذا ر ع لم يشخص رأسه ولم يصو 

خ ص  البصر يعني ارتفع، ومنه الش خص الشيء المرتفع   ٤٢إبراهيم   ژ ىئ مئ حئ    جئ ژرأسه  يعني ترتفع، ش 
الرتف عه عن األرض المقصو  أن لم ي شخص يعني لم )رفع ولم يصوبه لم )نزله إل  جهة األرض ومنه الشخص 

ومنه الص)  المطر الذي )نز  إل  جهة األرض ولم يصوبه ولكن ب)ن ذلك ي ون ب ستواء الظهر ب ستواء الظهر 
ظهره الستقر لو أنه يسوي ظهره بح)  لو ص  الم ء عل   -عليه الص   والس م-وج ء في صفة ر وعه 

ظ من  ث)ر من المصل)ن الخل  في هذا الر ن إم  أن )رفع رأسه وظهره  ص  الم ء عل  ظهره الستقر وي ح 
 -عليه الص   والس م-أيًض  أو يحنيه )هصر ظهره هصًرا بح)  )نزله إل  جهة األرض ولكن ب)ن ذلك فعله 

ج  حت  يستوي ق ئًم  لم يسج  حت  يستوي  ق ئًم  ب)ن ذلك يسوي ظهره و  ن إذا رفع رأسه من الر وع لم يس
بخ ف بعض من )نتس  إل  مذه  أبي حنيفة الذ)ن يقولون ال يستوي مجر  م  )رفع رأسه يشعر نفسه أنه 
انتق  من الر وع يسج  ومثله إذا انتق  من السجو  )هوي إل  السج   الث نية مب شر  وهذا النقر مر و  بهذا 

ع رأسه من الر وع لم يسج  حت  يستوي ق ئًم  ومثله إذا رفع رأسه من السج   لم يسج  حت  الح )  و  ن إذا رف
 «ثم ارفع حت  تطمئن رافًع »يستوي ق عً ا وأمر بذلك المسيء في ص ته أمره ب لطم ن)نة في هذ)ن الر ن)ن 

ذا لم ي ن صنيع هؤالء هو  النقر المنهي عنه ف  نقر الطم ن)نة م مور به  وهي ر ن في جميع أر  ن الص   وا 
و  ن إذا رفع رأسه من السج   حت  يسج  لم يسج  حت  يستوي ق عً ا عرفن  صفة الر وع وأم  صفة السجو  



فست تي في المج ف   ت تي في المج ف   إن ش ء هللا تع ل  و  ن يقو  في    ر عت)ن التحية في    ر عت)ن يعني 
ر عت)ن األخري)ن تحية بع  األول))ن التشه  األو  وبع  األخري)ن التشه  الث ني بع  الر عت)ن األول))ن تحية وبع  ال

لكن م ذا عن الث لثة ه  بع ه  تحية أو ال؟ مقتض  الح )  بع     ر عت)ن فإذا صل  المغر  وصل  ر عت)ن 
واح   مفهومه  جلس للتشه  األو  ثم ج ء بث لثة مقتض  هذا الح )  في    ر عت)ن التحية أم  إذا   ن  ر عة

أنه ال تحية واأل لة القطعية  ل  عل  أن التحية تكون بع  الث لثة وتكون بع  الخ مسة وتكون بع  الس بعة وتكون 
بع  الت سعة في الوتر وعن  من يصحح الوتر بواح   وهو ث ب  عن بعض الصح بة ي ون بع ه  التحية لكن هذا 

ل  النصوص القطعية عليه التحية و  ن يقو  في الر عت)ن التحية م شي عل  الثن ئية والرب عية وم  ع اهم   
هذا عنوان التشه  التحي   هلل ويقع في الص   تشه  واح  أو أكثر بعض الصلوا  ف)ه  تشه  واح  وبعضه  
 ف)ه  أكثر من تشه  ف)ه  تشه ان ف لتشه  األو  الذي يقع ب)ن الر عت)ن األول))ن واج  واج  ب ل)  وجوبه ألنه

ة عل  م  سي تي ولو   ن من وًب  لم  احت ج  إل  سجو  وع م ر ن)ته نجبر ب لسجو  في ح )  عب  هللا بن ب ح)
ب ل)  أنه لم )رجع إليه لم  نبه ف   عل  أنه واج  من واجب   الص   وسي تي تقريره في ح )  عب  هللا بن 

إال به و  ن يفرش رجله اليسرى وينص  اليمن   ب ح)نة وأم  التشه  األخ)ر فهو ر ن من أر  ن الص   ال تصح
  ن يفرش رجله اليسرى وينص  يعني عل  رجله يفرش رجله اليسرى ويجلس عل)ه  وينص  رجله اليمن  وهذا 
يسم  افتراش وه ذا )جلس في التشه  األو  والتشه  إذا لم ي ن في الص   إال تشه  واح  وب)ن السج ت)ن 

عل  أن من السنة أن )جلس عل  عقبيه ب)ن السج ت)ن  م  في ح )  ابن عب س  )جلس مفترًش  وج ء م  )  
وأم  ب لنسبة للتشه  الث ني )خرج رجله اليسرى بح)  تكون تح  س قه اليمن  ويجلس عل  مقع ته  م  في 

التورك ح )  أبي حم)  وغ)ره وعل  هذا الص   التي ف)ه  تشه ان    ال ل)  عل  أن االفتراش للتشه  األو  و 
للتشه  الث ني وهذا قو  الحن بلة الحنفية م  عن هم شيء اسمه تورك    جلوسهم افتراش والم لكية م  عن هم 
افتراش في التشه  إنم   له تورك ف ألو  والث ني  له تورك الحنفية في األو  والث ني افتراش والحن بلة األو  

يعقبه الس م، فمن )وافقون من األئمة؟ الش فعية )وافقون من؟ افتراش والث ني تورك والش فعية )تورك في    تشه  
في    تشه  يعقبه الس م أج  من )وافقون؟ في    تشه  يعقبه س م الم لكية في الظهر والعصر والعش ء 
)تور ون في التشه )ن لكن الش فعية م  )تور ون في الشته  األو  وال في الث ني إذا لم يعقبه الس م  )ف ي ون 

 في التشه  الث ني وال يعقبه الس م.
  طالب: ..........

 ال، م  يص)ر ث ني المسبوق م  يص)ر ث ني له.
  طالب: ..........

 وش لون؟
  طالب: ..........

 م  ي ون ث ني ب لنسبة للمسبوق.
  طالب: ..........



ث ني ب ستمرار ويفترش في األو  نعم إذا ص ر عليه سجو  سهو م  )تورك الحن بلة يقولون )تورك في الشته  ال
الش فعي في ص   الفجر )تورك واال م  )تورك؟ )تورك ألنه يعقبه س م في ص   الظهر إن   ن يعقبه س م 

 ون األو  وال ل)  )   عل  صحة م  ذه  إليه الحن بلة من الفرق ب)ن التشه )ن و  ن  ي)تشه  تورك في الث ن
 عقبة الشيط ن عقبة الشيط ن تب)ن  نج)  مث   من ه لج لس)ن واال؟  )نه  عقبة الشيط ن و  ن )نه  عن

  طالب: ..........

ال ال، صعبة إحراج له ي ون فيه إحراج له ب لوصف م  )خ لف تمث)له  ال ب س أم  أن يمث  بشخص ج لس 
ص  س قيه وفخذيه إحراج له مع أني إل  اآلن م  رأ)  من يطبقه  تطب)ق  ق)ق وهلل الحم  )جلس عل  إل)تيه )ن

ويضع ) يه عل  األرض هذه عقبة الشيط ن وهي  م  يقعي الكل  مث  الكل  ويرفع الرجل)ن  لهن ويضع ) يه 
يستن  عل  ) يه ب ألرض )لصق الرَّج   إل)تيه عل  األرض وينص  فخذيه وس قيه ويرس  ) يه عل  األرض 

راعيه افتراش السبع وفي رواية افتراش الكل  والمرا  يعتم  عل)هم  هذه عقبة الشيط ن، وينه  أن يفرش الرج  ذ
م  ح جة يحت ج إل  أن يضع ) يه عل  األرض ال) )ن  افتراش الذراع)ن وهذا ق  يفعله بعض الن س إم  جه  وا 
الذراع)ن إل  المرفق عل  األرض وهو س ج  هذا افتراش السبع المنهي عنه وق  نه)ن  عن مش بهة الح)وان   

مس يعني   الغرا  والتف     لتف   الثعل  وافتراش السب ع ونه)ن  اإلش ر  عن نه)ن  عن نقر الس م   ذن   خ)  ش 
ب ل) )ن ونه)ن  أيًض  عن بروك البع)ر ونه)ن  عن ت بيح الحم ر عل     ح   هذه أمور موجو   في  ت  الشروح 

ع و  ن )ختم الص   ب لتسليم وال شك أن ومنظومة من أرا ه  )رجع إل)ه  وينه  عن أن يفرش الرج  افتراش السب
الص   تفتتح ب لتكب)ر وهو مفت حه  وتختتم ب لتسليم والتسليم ر ن عن  الجمهور والحنفية ال )رونه ال )رونه ر ًن  
ب  بمجر  م  )نتهي من التشه  )خرج من ص ته ولو ب لح   المقصو  أن ص ته انته  ويست لون ببعض 

نك إذا قل  التشه  فق  تم  ص تك فإن شئ  أن تقوم فقم وهذا   م م رج وليس من طرق ح )  ابن مسعو  إ
 أص  الح ) .
 عفا هللا عنك.

كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا  -صلى هللا عليه وسلم-وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن النبي 
ذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ك ذا كبر للركوع وا  ذلك وقال سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد افتتح الصالة وا 

 وكان ما يفعل ذلك في السجود.
  ن )رفع ) يه حذو  -صل  هللا عليه وسلم-نعم الح )  الث ل  عن عب  هللا بن عمر رضي هللا عنهم  أن النبي 

) يه إذا رفع رأسه من  من بيه حذو من بيه إذا افتتح الص   يعني مع تكب)ر  اإلحرام )رفع ) يه إذا  بر للر وع رفع
الر وع رفع ) يه  ذلك وهن ك موضع رابع إذا ق م من الر عت)ن إذا ق م من الر عت)ن  م  في ح )  ابن عمر في 

رفع ال) )ن حذو مق ب  المن ب)ن والمن    مجتمع رأس العض   -عليه الص   والس م-البخ ري )رفعه إل  النبي 
ل  فروع أذنيه إل  فروع أذنيه فمنهم من اخت ر هذا حذو المن ب)ن مع الكتف وج ء م  )   عل  رفعهم  إ

  لش فعية ومنهم من )خت ر   لحنفية فروع األذن)ن ومنهم من ق   )وف ق ب)نهم  )جمع ب)ن النص)ن ب ن ي ون 
ذا أم ن التوف)ق فهو المتع)ن فمنته   أطراف األص بع حذو فروع األذن)ن وخلف الكف ي ون حذو المن ب)ن وا 

لرفع لألص بع ي ون مق ب  لفروع األذن)ن وظهور األكف إل  المن ب)ن رفع ال) )ن في المواضع الث ثة أو األربعة ا



يقو  به أكثر أه  العلم من السلف والخلف والحنفية يقولون ترفع ال) ان مع تكب)ر  اإلحرام فق  وهو أيًض  قو  
 وع مع تكب)ر  الر وع ومع الرفع منه فق   به الش فعية والحن بلة عن  الم لكية عن  تكب)ر  اإلحرام أم  الرفع عن  الر 

وعن  الش فعية أيًض  وهو مخرج عل  أصو  إم مهم الرفع في الموضع الرابع الرفع في الموضع الرابع أم  
الحن بلة فلم يقولوا ب لموضع الرابع الذي هو بع  الر عت)ن وعرفن  أنه مخرج في الصحيح من ح )  ابن عمر 

رفوًع  ه  خفي هذا الح )  عل  اإلم م أحم ؟ م  خفي عليه لم ذا لم يق  به؟ ولم يق  به أتب عه أم  األتب ع م
فهم تبع له وهذا ش ن المقل   ال يقو  بم  )خ لف قو  إم مه أم  ب لنسبة لإلم م فلم )ثب  عن ه مرفوًع  هو عن  

رجح الرفع إذا وج  مث  هذا الخ ف يعني ه  اإلم م اإلم م أحم  موقوف اإلم م أحم  )رجح الوقف والبخ ري )
أحم   ون البخ ري في المنزلة في الح )  وعلله ليس  ونه أبً ا فإذا وج  مث  هذا الخ ف فم ذا نصنع؟ ه  
نقو  نرجح الرفع ألنه ثب  في صحيح البخ ري أو نرجح الوقف ألنه ق   به إم م من أئمة المسلم)ن قوله معتبر 

الحف ظ المعروف)ن من ش)وخ البخ ري أعني اإلم م أحم  من ش)وخ البخ ري فم  الذي ) رجح يعني ه  من األئمة 
م مهم لم )ثب  عن ه الرفع ب  هو موقوف من فع  ابن عمر  ي م الحن بلة ح)نم  ال يقولون ب لموضع الرابع وا 

ه الح )  في صحيح البخ ري قف ط ل  العلم الذي هو ليس بمقل  يعني ش نه االتب ع وثب  عن مو ط)   م  
ذا رفع ي ون رجح رأي البخ ري عل  رأي أحم   )ف يصنع ط ل  العلم؟   مرفوع )رفع واال م  )رفع؟ وا 

 طالب: .............
  )ف؟

 طالب: .............
م  موقوف ال ب  من الترجيح في هذا.  ال هو الخبر واح  إم  مرفوع وا 

 طالب: .............
  )ف؟

 ...........طالب: ..
يعني حت  الرواية الموقوفة العب  ا  توقيفية ال ت رك ب لرأي ليس  من اجته   ابن عمر لكن في الجملة افترض 
أن المس لة مم  للرأي ف)ه  مج   اختلف قو  البخ ري مع قو  أحم  أوال م  ثب  في الصحيح)ن أعني البخ ري 

ألن األمة تلق  الصحيح)ن ب لقبو  يعني الترجيح ب)ن ومسلم ال يع رض بم  ق)  من أي إم م   ن لم ذا؟ 
البخ ري وأحم  فيم  لو نق  الترمذي عن البخ ري تصحيح ح )  وق   أحم  بتضعيفه هن  نرجح أو الع س إم م 
مع إم م لكن  ت   التزم  صحته وتلقته األمة ب لقبو  حت  جزم جمع من أه  العلم أن جميع م  في البخ ري 

ي وق   ق ئلهم لو حلف رج  ب لط ق أن    م  في صحيح البخ ري صحيح م  حن  هذا تلقي صحيح وأنه قطع
األمة ب لقبو  للكت ب)ن ال يع ر ض بقو  أي إم م يعني لو نق  لن  تصحيح البخ ري خ رج الصحيح بسن  )ثب  عن 

ضع)ف ب لسن  أو نص البخ ري يقو  الترمذي س ل  محم  بن إسم ع)  عن ح )   ذا فق   صحيح ثم نق  لن  ت
عليه في  ت  اإلم م أحم  أن الح )  ضع)ف هن  نرجح ونشتغ  لكن م  ام التصحيح في الصحيح الذي 
الت زم  صحته م  ألح    م ولذا لو روى اإلم م البخ ري ح )ًث  وع رضه ح )  بنفس اإلسن   بنفس اإلسن   

م  في البخ ري ب  شك فهذه المس لة )نتبه له  ط ل   الذي رواه البخ ري في مسن  اإلم م أحم  م ذا ترجح؟ رجح



العلم صي نة الصحيح)ن أمر ال ب  منه وال من وحة عنه نعم إذا وج  هن ك تع رض واضح ب)ن نصوص 
الصحيح)ن ال ب  من العم  ال ب  من الترجيح ب لطرق المعتبر  عن  أه  العلم لكن م    ن خ رج الصحيح)ن ال 

ذا رفع رأسه من الر وع رفعهم  إذا افتتح يع رض بم  ف)هم  حذو  ذا  ب ر للر وع وا  من بيه إذا افتتح الص   وا 
الص   األص  أن التكب)ر لل اللة عل  الشروع في الص   وللر وع لل اللة عل  االنتق   من القي م إل  الر وع 

لل اللة عل  الفع  ط ل  المق رنة ب)نهم  وللرفع التسميع لل اللة عل  االنتق   من الر وع إل  الرفع فإذا   ن القو  
ي ون القو  مق ر ن للفع  يعني ه  اإلم م إذا إذا استتم ق ئم  ق   هللا أكبر أو إذا هوى ب شر السجو  ق   هللا أكبر 
األص  أن التكب)ر ل نتق   يعني لل اللة عل  الفع  في ون مق رًن  له والرفع إنم  هو لل اللة عل  االنتق   مع 

 تكب)ر في ون مق رًن  له بح)  )رفع مع ب اية التكب)ر ويضع ) يه مع نه )ته.ال
 الراجح فيها؟ ويعرفهذا يقول كيف يستطيع اإلنسان أن يضبط األقوال في المسائل مع نسبتها إلى قائليها 

نس ن ألن العلم هذه مع الوق  إن ش ء هللا والعن ية واالهتم م و ثر  المراجعة والمط لعة وسم ع ال روس يضب  اإل
)نموا  م  )نمو ب ن اإلنس ن وينمو عقله تنمو جميع ملك ته )جتمع عل  ) يه أيض  من المس ئ  والعلوم إذا ص ق 

 في وج  في الطل ..
في ون التكب)ر مق رن ل نتق   والرفع مق رن للتكب)ر ألنه لل اللة عليه ألن مم  ق)  في ح مة الرفع أن األصم  

ذا الذي ال يسمع الت ذا  بَّر للر وع ألن األص  إذا افتتح وا  كب)ر )رى )رى الرفع فهو لل اللة عليه فهو بمث بته وا 
ذا رفع األص  في الفع  الم ضي أنه فرغ منه فهو ي بر إذا فرغ ألن الم ضي م ضي عل  اسمه أو إذا   بر وا 

له ألن الفع  يطلق الم ضي ويرا  به  أرا  التكب)ر رفع أو إذا شرع في التكب)ر رفع ؟هذا إذا شرع لي ون مق رًن 
 له  إرا   ويطلق ويرا  به الفراغ   ٨٩النح    ژ ں ں ڱ ژ  ٦الم ئ    ژ  پ پ ٻ ٻ ژاإلرا   إرا   الشيء 

إذا ر ع »إذا فرغ من التكب)ر ويطلق ويرا  به الشروع في الشيء  م  في قوله  «إذا  بر ف بروا»من الشيء 
ذا رفع رأسه من الر وع إ «ف ر عوا إذا سج  ف سج وا ذا  بر للر وع وا   ذلك والموضع الرابع إذا  رفعهم ل  آخره وا 

ق م من الر عت)ن إذا ق م من الر عت)ن وه  )رفع قب  القي م أو بع  القي م أو مق رن للتكب)ر؟ مث  م  قلن  مع مق رنة 
ن ق   بعضهم أنه )رفع ) يه قب  أن يقوم ثم يقوم، وق   سمع هللا  لمن حم ه ربن  ولك الحم  سمع هللا التكب)ر وا 

ذا ق   سمع هللا لمن حم ه فقولوا ربن  ولك الحم  أن النبي  -لمن حم ه ربن  ولك الحم  سبق في ب   اإلم م وا 
  ن يفع  يفع  ويفع  ويفع  وق   سمع هللا لمن حم ه ربن  ولك الحم  ف   عل  أن  -عليه الص   والس م
وهو إم م فم  ج ء  -عليه الص   والس م-م م )جمع ب)ن التسميع والتحم)  ألن هذا فعله اإلم م )جمع ب)نهم  اإل

في ب   اإلم مة إذا ق   سمع هللا لمن حم ه فقولوا )   عل  أن الم موم ال يقو  سمع هللا لمن حم ه للتعق)  
لمن يقو  أن اإلم م يقو   ذا  ب لف ء وهذا تق م وي   عل  أن اإلم م يقو  ربن  ولك الحم  هذا الح )  خ ًف 

والم موم يقو   ذا و  ن ال يفع  ذلك في السجو  يعني ال )رفع ) يه في السجو  إذا أرا  السجو  وفي ح )  أبي 
حم)  و  ن ال )رفع ) يه إذا هوى للسجو  ف لهوي للسجو  والرفع منه ال رفع إنم  الرفع في هذه المواضع المذ ور  

رابع في ح )  ابن عمر في ح )    ن )رفع مع    خفض ورفع   ن )رفع مع    خفض ال غ)ر هن  ث ثة وال
ورفع صححه ابن حزم وق   به ق   ال ب  من الرفع مع    خفض ورفع للر وع والسجو  والرفع منه والسج   

حم)  الث نية وجلوس للتشه  هذا  له خفض ورفع إًذا )رفع ) يه مع أن النص الصريح الصحيح من ح )  أبي 



و  ن ال )رفع ) يه إذا هوى للسجو  وهن  و  ن ال يفع  ذلك في السجو  وهي أصح ب  الح )  الذي فيه الرفع 
مع    خفض ورفع إم  أن يحم  عل  الر وع والرفع منه أو يق    م  ق   بعض أه  العلم أنه وهم الح )  وهم 

 صوابه   ن ي بر مع    خفض ورفع   ن ي بر مع    خفض ورفع.
 عفا هللا عنك.

أمرت أن أسجد على » -صلى هللا عليه وسلم-وعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا 
 .«سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين

أ مر  أن أسج  عل  سبعة » -صل  هللا عليه وسلم-في ح )  ابن عب س رضي هللا عنهم  ق   ق   رسو  هللا 
أ مر   م  هن  أو ق   ن ه)  ن ه)  عن قت  المصل)ن أن  -عليه الص   والس م-عرفن  أن إذا ق   النبي  «أعظم

ذا ق   الصح بي أمرن  أو  «أمر  أن أسج »اآلمر والن هي هو هللا ج  وع  اآلمر والن هي هو هللا ج  وع   وا 
أمر  أن أسج  عل  سبعة » -عليه الص   والس م-ه األمر والنهي وهو النبي نه)ن  ف آلمر والن هي هو من ب) 

يعني أعض ء سبعة عل   «إذا سج  العب  سج  معه سبعة آرا »في ح )  العب س في مسلم وغ)ره  «أعظم
 الجبهة وأش ر ب) ه إل  أنفسه لل اللة عل  أن األنف ت بع للجبهة ليس بعضو مستق  لئ  يقو  الق ئ  سبعة
والمذ ور ثم نية ولذا ج ء في ح )  العب س وجهه ل) خ  في ذلك الجبهة مع األنف الجبهة مع األنف لكن 
مقتض  ح )  العب س وجهه وهن  عل  الجبهة وأش ر ب) ه إل  أنفه ب)نهم اخت ف واال م  ب)نهم اخت ف؟ الوجه 

رضن  أن شخًص  أنفه صغ)ر جً ا أو الرج  السوي ال )ختلف في ح )  ابن عب س مع ح )  أبيه لكن لو افت
مقطوع األنف يسج  عل  وجهه  )ف يسج  عل  وجهه يعني ب  م  وجهه ألن الذي )رفع بقية الوجه عن 
األرض هو األنف فإذا ق  ر ع م وجو ه أو وجو ه صغ)ًرا ه  نقو  يسج  بوجهه أو عل  جبهته فق  إذا ذه  

وجهه ب    «ج  معه سبعة آرا  وجهه و ف ه ور بت ه وق م هإذا س»األنف؟ يعني مقتض  ح )  العب س وجهه 
من سبعة ب   بعض يعني ه  نقو  هن ك فرق ب)ن عل  الجبهة واألنف أو والوجه واال م  فيه فرق؟ يعني في 
الرج  السوي م  فيه فرق ألن بقية الوجه )رتفع عن األرض ب ألنف وعل  هذا إذا قطع األنف ه  نقو  ب إلم  ن 

السجو  عل  الوجه أو نقو  نفترض أن األنف موجو  وي تفي ب لجبهة؟ وش )ترت  عليه إذا سج  أن يطبق 
بوجهه معن ه أن الفم والخ ان  له  في الترا  وهذا مقتض  ح )  العب س لكن المقصو  ب لوجه م  ج ء بي نه في 

  أنه لو   ن األنف مقطوع يسج  ح )  الب   عل  الجبهة وأش ر ب) ه إل  أنفه ليس المقصو  الوجه   مً  بمعن
عل  الجبهة فق   م  أن األقطع يغس  بقية المفروض هذا هو األص  والمرا  ب لوجه في ح )  العب س المرا  به 
الجبهة واألنف هذا إذا ق  ر وجو  األنف الذي )رفع بقية الوجه أم  إذا لم )وج  فيفترض   نه موجو  يسج  عل  

وجهه بمعن  أنه ال )لصق فمه ب لترا  أو وجنتيه ب لترا  أو خ يه.. ال، فح )  الجبهة فق  وال يسج  عل  
الب   ح )  ابن عب س م فسر مفسر للمج  في ح )  أبيه عل  الجبهة وأش ر ب) ه إل  أنفه ف ألص  في 

واال  السجو  الجبهة ويسج  عل  األنف تبًع  له  وعل  هذا لو سج  عل  األنف فق  ورفع الجبهة يصح السجو 
م  يصح؟ م  يصح لكن لو سج  عل  الجبهة ورفع األنف مح  خ ف ب)ن أه  العلم واألص  أنهم    لعضو 
الواح  لو ر فع بعضه بقي بعضه ويوضحه م  بع ه ال) )ن السجو  عل  ال) )ن والمرا  ب ل) )ن الراحة مع بطون 

  المرافق فيسج  ب ل) )ن إل  المرافق ي حم  األص بع ه  نقو  أن ال)  هن  مطلقة وفي ح )  الوضوء مق)   بإل



ذا اختلف الح م  المطلق عل  المق) ؟ ال، لم ذا؟ ل خت ف في الح م والسب  ل خت ف في الح م والسب  وا 
والسب  م  يحم  المطلق عل  المق)  وج ء أيًض  التنصيص عل  منعه االفتراش ف ل) ان هم  الراحة مع بطون 

صل)ن )رفع الراحة يسج  عل  بطون األص بع فق   ذا ال سيم  األح ا  صغ ر السن األص بع و ث)ر من الم
يحص  منهم  ث)ًرا ومث  هذا السجو  ال )جزئ ف ل)  الراحة هي األص  وبطون األص بع تبع   ألنف وبعض 

رن  الن س )جمع ال) )ن ب لج مع يسج  عل  الجموع وهذا أيًض  ال )جزئ ال )جزئ ألن السجو  ر ن وق  أم
ب لسجو  عل  السبعة ف  )تم االمتث   إال بتحقق مب شر  السبعة للمسجو  عليه ف) نتبه لهذا بعض الن س عل  
األص بع ه ذا م  )جزيء هذا لكن لو سج  عل  الراحة ورفع األص بع  م  لو سج  عل  الجبهة ورفع األنف 

ر  يعني وقوع المخ لفة من المصل)ن بم  في ذلك وفيه الخ ف المعروف وال) )ن والر بت)ن هذا المخ لفة فيه ن  
الجه   والصغ ر ن  ر م  فيه ب)رفع ر بته عن األرض إذا سج  هذه ن  ر  لكن ال ب  من السجو  عل  الر بت)ن 
وأطراف الق م)ن وأطراف الق م)ن ولتكن األص بع أثن ء السجو  مضمومة وتكون ال) ان بحي   الوجه وأص بع 

لقبلة  م  ج ء  بذلك النصوص الصحيحة مب شر  هذه األعض ء لألرض أو المسجو  عليه الرجل)ن إل  جهة ا
أم  ب لنسبة للر بت)ن ف  ب  من سترهم  ف  يم ن أن تب شر الر بت ن المسجو  عليه وأطراف الق م)ن ج ء  

  منه  ط)  النصوص الصحيحة ب لص   في الخف ف والنع   ف  م نع من سترهم  والمب شر  ب لح ئ  ال ب
أطراف الق م)ن الذي )رفع رجليه وهذا م حظ من بعض المصل)ن )رفع رجليه وهو س ج  )رفع رجليه وهو س ج  
هذا ص ته معرضة للبط ن ق   ببط نه  جمع من أه  العلم بعضهم ق  يحت ج إل  أن )رفع إح ى الق م)ن 

ح ه  ب ألخرى ويع) ه  إل  م  نه  هذا ال مثً  يصلي س ج  ج ء  بعوضة فلسع  إح ى رجليه ف حت ج أن ي
يضر إن ش ء هللا تع ل  مث  هذا ال يضر قلن  أن الق م)ن )جوز سترهم  ب لخف)ن والر بت ن ال ب  من سترهم  

 -عليه الص   والس م-وبق)  ال) ان والوجه يعني إذا سج  عل  ح ئ  يقولون إذا   ن الح ئ  منفص  ف لنبي 
قطعة بق ر الوجه إذا   ن ح ئ  ال ب س السيم  مع الح جة وأم  ب لنسبة هذا المنفص   سج   عل  الخمر  وهي

أم  المتص  إذا أرا  أن يسج  وضع شم غه مثً  متص  به هذا يطلقون فيه الكراهة يطلقون فيه الكراهة مع أن 
عل)ه  ح ر  أو ب ر    الكراهة تزو  ب  ن  ح جة ب  ن  ح جة يعني من الح جة أن تكون مثً  األرض المسجو 

ش )   البرو   أو ي ون ف)ه  شوك لكن بعض الن س من ب   الترف يقو  هذه الفرش وطئ  ب ألق ام وسج  عل)ه  
أن س  ث)ر أح  شم غي أنظف ه  هذه ح جة؟ نعم إذا   ن هن ك روائح ال يطيقه  تنبع  من هذه الفرش   ف  

فرشة  وهللا أعلم )بي يمأل اثمك ترا  فيم  بع  تتكبرروائح أن  ب س هذه ح جة أم  شيء م  هو بواقع م  ف)ه  
فرش  ألطهر البق ع للمس ج  تقو  الن س  اسوه  ب ألق ام وعل     ح   أه  العلم ي تفون ب لكراهة في مث  

 هذا.
 طالب: .............

ج ه  وأو  مر  ) ري مث   وهللا مقتض  الح )  السجو  ر ن وال ب  من السجو  عل  األعض ء السبعة إذا   ن
هذا م  ذه  أقو  م  مض  عف  هللا عنه لكن ال يعو  والذي عن ه علم ال )جوز له ذلك بح   وا ع    الص   

 ب لنسبة له متجهة.
 عفا هللا عنك.



إذا قام إلى الصالة ُيكبر حين يقوم  -صلى هللا عليه وسلم-وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال كان رسول هللا 
ين يرفع صلبه من الركوع ثم حيكبر حين يركع ثم يقول سمع هللا لمن حمده ثم يقول سمع هللا لمن حمده ثم 

يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم ُيكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين 
رف مطالثنتين بعد الجلوس وعن يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صالته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من 

ذا رفع رأسه كبر  بن عبد هللا قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وا 
ذا نهض من الركعتين كبَّر فلما قضى الصالة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صالة محمد  وا 

 .-صلى هللا عليه وسلم-ة محمد أو قال صلى بنا صال -صلى هللا عليه وسلم-
إذا ق م إل  الص    -صل  هللا عليه وسلم-في الح )  يقو  عن أبي هرير  رضي هللا عنه ق     ن رسو  هللا 

ي بر ح)ن يقوم يعني تكب)ر  اإلحرام ثم ي بر ح)ن )ر ع تكب)ر  انتق   ثم يقو  سمع هللا لمن حم ه ح)ن )رفع 
يقو  وهو ق ئم ربن  ولك الحم  ثم ي بر ل نتق   ح)ن )هوي للسجو  ثم ي بر ح)ن صلبه من الر وع من الر عة ثم 

)رفع رأسه من السجو  ثم ي بر ح)ن يسج  الث نية ثم ي بر ح)ن )رفع رأسه من السج   الث نية ثم يفع  ذلك في 
ول  تكب)ر  اإلحرام ص ته  له  حت  يقض)ه  وي بر ح)ن يقوم من الثنت)ن بع  الجلوس هذه تكب)را  االنتق   األ

وعرفن  ح مه  وأم  تكب)را  االنتق   الوار   في هذا الح )  والذي )ليه ح )  ق   مطرف بن عب  هللا صل)  أن  
وعمران بن حص)ن وهن  قوله أن  ضم)ر فص  ال مح  له من اإلعرا  مض  نظ ئره )ؤت  به لتسويغ العطف أن  

ذا نهض  وعمران بن حص)ن خلف علي بن أبي ط ل  رضي ذا رفع رأسه  بر وا  هللا عنه ف  ن إذا سج   بَّر وا 
من الر عت)ن  بر هذه تكب)را  االنتق   و  ن ف)ه  خ ف ق يم في زمن أبي هرير  وج  من الخلف ء من ال ي بر 
ووج  من ال )جهر ب لتكب)ر لكن انقرض هذا الخ ف انقرض هذا الخ ف ف جمعوا عل  مشروعية تكب)را  

والجمهور عل  أنه  سنن ال )ج  في تر ه  شيء وهذه التكب)را  عن  الحن بلة واجبة االنتق   ق   االنتق   
ة خلف ئه من بع ه وقوله م اومعل)ه   م  في هذ)ن الح )ث)ن  -عليه الص   والس م-الحن بلة بوجوبه  لم اومته 

أن هذا من الواجب   خ ًف  للجمهور  ف لم اومة ت   عل  «صلوا  م  رأ)تموني أصلي» -عليه الص   والس م-
الذ)ن اكتفوا بمجر  االستحب    غ)ره  من األذ  ر ب ستثن ء الف تحة يعني عن هم أيًض  سبح ن ربي األعل  

 اوم  -عليه الص   والس م-سبح ن ربي العظيم عن  الجمهور سنن لكن الحن بلة يقولون ب لوجو  ألن النبي 
ولم )تر ه  وال مر  واح   ف   عل  أنه  واجبة لو تر ه  مر   « م  رأ)تموني أصلي صلوا»عل  هذه األمور وق   

واح   قلن  الترك  ل)  عل  أن الفع  ل ستحب   عل  أن الفع  بمفر ه عن  الجمهور ال )   عل  الوجو  لكن 
و ون  «تموني أصليصلوا  م  رأ)» -عليه الص   والس م-االستمرار بح)  لم )ترك وال مر  واح   مع قوله 

هذه الص   تتكرر مراًرا بهذه األقوا  وهذا األفع      عل  أنه  واجبة ق   صل)  أن  وعمران بن حص)ن خلف 
ذا نهض  ذا رفع رأسه من السجو   بر وا  علي بن أبي ط ل  رضي هللا عنه ف  ن إذا سج   بَّر يعني للسجو  وا 

كب)را  التي ت ر   في عه  بني أمية   نه  تر   لم  قض  الص   من الر عت)ن  بَّر   ن هذه التكب)را  من الت
قض  علي بن أبي ط ل  رضي هللا عنه الص   أخذ ب) ي يقوله مطرف أخذ ب) ي عمران بن حص)ن الصح بي 
الجل)  الذي   ن يسلَّم عليه في مرضه يسلم عليه عي ًن  والخبر صحيح في الصحيح يسلم عليه عي ًن  تسلم عليه 

)انقطاع في  ئ ة عي ًن  يسمع الس م فلم  اكتوى انقطع التسليم فلم  ن م ع   التسليم صح بي جل)  يقو  الم



يعني في عصره تس ه  الخلف ء ب لتكب)ر واقت ى بهم  -صل  هللا عليه وسلم-هذا ص   محم   +(71:10الصوت
التي نسمع  -هللا عليه وسلم صل -بعض الن س أو ق   وهذا شك من م طرف أو ق   صل  بن  ص   محم  

 -عليه الص   والس م-سي تي في ح )  المسيء أن النبي  -عليه الص   والس م-ف)ه  التكب)ر  م  ثب  عنه 
أمره بتكب)ر  اإلحرام وفي البقية ق   ار ع ثم اسج  ثم ارفع م  ق    بر للر وع  بر للسجو   بر.. لعله مستمسك 

 الجمهور في مث  هذا.
 أعلم وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.وهللا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (0كتاب الصالة ) -شرح: عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر 
 

 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.
 سم.

لسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه هللا الحمد هلل رب العالمين والصالة وا
فوجدت قيامه  -صلى هللا عليه وسلم-تعالى: عن البراء بن عازب رضي هللا عنه قال رمقت الصالة مع محمد 

ا فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم واالنصراف قريب  
 ا من السواء.من السواء وفي رواية البخاري ما خال القيام والقعود قريب  

الحم  هلل ر  الع لم)ن وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن، أم  
 بع  

صل  -  النبي لحظ وسبر ص  ،فيقو  المؤلف رحمه هللا تع ل  عن البراء بن ع ز  رضي هللا عنهم  ق   رمق 
يقو  فوج   قي مه للقراء  فر عته ف عت اله يعني بع  الر وع فسج ته فجلسته ب)ن السج ت)ن  -هللا عليه وسلم

  من السواء استثن  في رواية البخ ري م  خ  القي م   من السواء قريبً فجلسته م  ب)ن التسليم واالنصراف قريبً 
ذا استثن)ن والقعو  قريبً  القي م والقعو  للتشه  األخ)ر التس وي متصور التس وي والقر  منه متصور    من السواء وا 

لكن إذا قرأ في الص   خمسة أجزاء  م  قرأ البقر  والنس ء وآ  عمران  )ف ي ون ر وعه وقي مه وسجو  وجلوسه 
ا أط   القي م أط   قري  من السواء وذ رن  فيم  مض  أن هذا االستواء ق  )را  به االستواء النسبي بمعن  أنه إذ

  ثو    معلقً طو  نسبي وال )لزم من هذا التس وي في الوق  يقر  هذا أنك إذا رأ)  ثوبً  ،الر وع وأط   السجو 
نقو  الكم  علش نوست)ن  م ئةللب ن وه  )لزم أن ي ون الكم  م شبر هذا  مه مس وي طوله م ئة وست)ن س نتي والك  

س وي تس وي نسبي يعني إذا رأ)  شخص وزنه معت   وطوله معت   وي يه ال، ال )لزم هذا ف لت ؟مس وي للثو 
ا مت)ن والرج   م  هي سم)نه هذا سم)ن ج ً  من سب   ورجليه قل  هذا متس وي لكن بعض الن س تشوفه مث ً 

 متس وي أو ال)  صغ)ر  أو الرأس صغ)ر هذا م  فيه تس وي وال )لزم من تس وي األعض ء أن تكون بنفس المق ار
بنفس الوزن بنفس الطو  ال، أمثلة تقريبية فعن ن  إذا قرأ خمسة أجزاء ب لبقر  ثم النس ء ثم آ  عمران وهذا ث ب  

ه  )لزم أن يسج  س عة وير ع س عة ويرفع س عة ويجلس س عة ال، هذا  -عليه الص   والس م-عن النبي 
لطريقة يحت ج إل  )وم   م  ف لمرا  ب لمس وا  تحت ج إل  )وم علش ن يصلي ر عت)ن علش ن يصلي ر عت)ن بهذه ا

هن  المس وا  المتن سبة النسبية بمعن  أنه إذا أط   القي م يط)  الر وع إذا أط   الر وع يط)  االعت ا  إذا أط   
  يط) .. وه ذا م  يقرأ في الر عة األول  جزء والر عة الث نية جزء وبقية الر عة في  قيقة م  )جي هذا ليس قريبً 

  من السواء هذا من السواء لكن إذا إذا قرأ جزء ور ع  ق ئق خمس أربع س  وه ذا والسجو  مث  يق   قريبً 
االستواء النسبي لكن إذا استثن)ن   م  في رواية البخ ري م  خ  القي م والقعو  خرجن  من اإلش    ال م نع أن 

ه بق ر الر وع وه ذا ي ون االستواء حقيقي م  هو ي ون الر وع بق ر السجو  والجلسة بق ر السجو  والرفع من



بنسبي لكن رواية البخ ري لح )  البراء الح )  نفسه مخرجه واح  الح )  مخرجه واح  فه  يق   أنه مر  البراء 
القي م والقعو  أكثر من الر وع والسجو  يعني  -عليه الص   والس م-  من السواء ومر  أط   بن ع ز  مر  قريبً 

عل  تع   القصة مع أن المخرج واح  منهم من )رى هذا ويقو  أن هذا أول  من توهيم الروا  أول  من  يحم 
ه  يم ن أن )تم له هذا من خ   ص    -عليه الص   والس م-لكن  ونه رمق الص   مع النبي  الروا  توهيم
من ص   فوج  األمر ه ذا ولذا س قه أو هو )ري  أن يقرر هذا من خ   االستقراء يعني نظر في أكثر  ؟واح  

وب)نه للن س )ري  أن )خرج بنت)جة نت)جة استقراء وتتبع ه  نقو  هذا؟ وعل  هذا )لزم عليه توهيم الراوي للروا  
األخرى م  خ  القي م والقعو  قري  من السواء وهذا ق  يسلكه بعض المح ث)ن ألن المخرج واح  هذه العلة التي 

  أه  الح )  ق  ال تجري عل  قواع  الفقه ء ألن االستثن ء هذا االستثن ء تخصيص ق  تجري عل  قواع
  من لو   ن لفظ الح )  رمق  الص   بجميع أر  نه  فرأ)ته  قريبً  ؟تخصيص بع  تعميم لكن مت  نقو  مث  هذا

ا ي  إخوان ألنه اآلن السواء يعني م  ن ص عل  القي م يعني لو لم )نص عليه بع)نه ب   خ  تح  العموم انتبهو 
اإلش    وشوا فيه؟ اإلش    أن مفهوم الح )  أن الر وع طو  القي م والسجو  طو  القي م هذا مفهومه ثم 
االستثن ء الوار  بع  ذلك م  خ  القي م والقعو  والقي م منصوص عليه يعني ه  يسوغ أن تقو  ج ء محم  وزي  

أن  ن ص عل)هم في الجملة يسوغ هذا واال م  يسوغ؟ لكن لو تقو  وعمرو وب ر وخ ل  م  خ  محم  وزي  وهم 
ج ء الرج   ج ء الط   إال زي  وعمرو صح ف الستثن ء تخصيص والتخصيص إخراج بعض أفرا  الع م اللفظ 

ألنه نص فوج    ؟الع م لكن م  ام نص عل  الشيء ليس بع م ف )ف )خرج المنصوص عليه بنص مس و  له
ن  المرا  به قي م القراء  األو  الذي قب  الر وع ولذلك يقو  وج ته قي م فر عته ف عت اله ثم يقو  م  قي مه والقي م ه

خ  القي م؟! يستثني فإم  أن يحم  عل  تع   األحوا  أنه في  ث)ر من األحوا  قري  من السواء وفي بعض 
لقعو  أطو  من غ)ره وهذا عن  الفقه ء األحوا  في بعض األحوا  استثن  ف ط   القي م أكثر من غ)ره وأط   ا

أسه  من توهيم الروا  يعني هذا )جري عل  قواع  الفقه ء لكن أه  الح )  م  عن هم م نع إذا   ن المخرج واح  
)رجح هذا أو هذا أم  القو  بتع   القصة  م  يستروح إليه فإم  أن ه من الترجيح واالخت ف عل  الروا  ال ب  في

ا الذ)ن ليس عن هم من الجرأ  م  يستطيعون أن )وهموا به الروا  وال شك أن صي نة ج ن  الروا  بعض العلم ء هذ
ذا وج  للك م محم  صحيح ال شك أنه )تع) ن  والكت  الصحيحة الصحيح)ن وغ)رهم  أمر في غ ية األهمية وا 

ن  الك م إذا لم )وج  محم  صحيح العلم ء الكب ر عن هم من القرائن م  يح مون به عل  أن هذه الرواية وا 
ج ء  من طريق الثق   إال أنه خط  وهم م  عن هم م نع ولذا )رى بعضهم ثبو  م  )رويه مسلم في تع   صفة 

ص ه  بر وع)ن وج ء في مسلم ث    -عليه الص   والس م-ص   الكسوف الذي في الصحيح)ن أن النبي 
 له  صحيحة  له  ث بتة تع    القصة وش الم نع لكن  ر وع   وأربعة وج ء في غ)ره خمسة منهم من يقو 
صل  الكسوف إال مر  واح   فعل   -عليه الص   والس م-الذي يقو  لم يحفظ أنه حص  الكسوف أو أن النبي 

ن   ن  في الصحيح وهم  مسلك ن أله  العلم منهم  من )رى صي نة ج ن  الصحيح هذا الرواية األخرى وهم وا 
الروا  م  ام وج  لذلك محم  وال القو  بتع   القصة ومنهم من )جزم يضعف ويوهم وهذه طريقة  م بتوهيمح وال ي

براهيم م  م   إال مر  واح   ابن النبي ألئمة  ب ر وش)خ اإلس م يقو  أب ً  عليه -ا ص   الكسوف مر  واح   وا 
 م  م   إال مر  واح   ال شك أن مث  إبراهيم وهللا ،ب عتب ر أن ص   الكسوف )وم م   إبراهيم -الص   والس م



ش)خ اإلس م عن ه من من األص  الذي يعتم  عليه من نصوص الشريعة وقواع  الشريعة م  )جعله )جرؤ م  
)جعله )جرؤ أن يقو  أح بستن  هي ويقو  ش)خ اإلس م م  تحبس الرفقة لكن من  ون ش)خ اإلس م ال يستطيع 

كن ي حظ عل  بعضهم الغلو في صي نة الروا  فيصحح ويع   القصة ولو   ن أن يقو  مث  هذا الك م بح   ل
االخت ف مر ه إل  اخت ف ألف ظ الروا  يعني إذا اختلف راوي مع راوي ولو لم )ترت  عليه أثر هذا الخ ف 
 سي ق الح )  ق   تع    القصة ال شك أن مث  هذا غلو غلو ف لمس لة تحت ج إل  وس  نحت ج إل  نصون 
الروا  الثق   عن التوهيم بق ر اإلم  ن ونصوص الكت  الصحيحة التي هي عم   اإلس م والمسلم)ن بق ر 

 اإلم  ن والك م الخط  م  يم ن يمشي.
 عفا هللا عنك.

صلى -وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال إني ال آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول هللا 
ا ال أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئ   -هللا عليه وسلم
ذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.انتصب قائم    ا حتى يقول القائل قد نسي وا 

ر ف بذ  قص   ال أ  يقو  رحمه هللا تع ل  عن ث ب  البن ني عن أنس بن م لك رضي هللا عنه ق   إني ال آلو يعني 
  لم  قع  ه يصلي بن  ق   ث ب  ف  ن أنس تطبيقً  -صل  هللا عليه وسلم-جه ي أن أصلي ب م  م    ن رسو  هللا 

  ال أراكم تصنعونه   ن إذا ف  ن أنس يصنع ش)ئً  -عليه الص   والس م-والتزمه أن يصلي بهم ص   النبي 
ذا رفع رأسه من السج   م   حت  يقو  الق ئ     حت  يقو رفع رأسه من الر وع انتص  ق ئمً  الق ئ  ق  نسي وا 

ق  نسي تطوي  االعت ا  من الر وع ال شك أن االعت ا  والطم ن)نة فيه ر ن من أر  ن الص   والجلسة ب)ن 
 السج ت)ن والطم ن)نة ف)ه  ر ن ن من أر  ن الص   لكن ه  االعت ا  مم  ) خله التطوي  بمعن  أنه ه  هو ر ن

وه  تطويله ب كثر مم  ور  فيه من ذ ر مخ  ب لص   أو ال )خ  ب لص  ؟ الذي  ؟طوي  أو هو ر ن قص)ر
ي تي ب ألذ  ر الوار   يم ن أن يق   ق  نسي من طو  القي م؟ ال يم ن أن يق   إال أن ي ون الق ر الزائ  إم  أن 

عليه -   وهن  أنس يصلي بهم ص   النبي ي رر بعض األذ  ر أو ي رر لربي الحم   م  ج ء في بعض الرواي
ويط)  في القي م بع  الر وع حت  يقو  الق ئ  ق  نسي الش فعية عن هم هذا الر ن قص)ر قص)ر  -الص   والس م

وش معن  قص)ر؟ بمعن  أنه ال يط   ب كثر من ذ ره فلو أط)  ب كثر من ذ ره بطل  الص   هذا قو  معروف 
الق ر الزائ  من هذا االعت ا   ..ب لمواال  ب)ن أر  ن الص   يعني الق ر الزائ     خ  نه )  عن  الش فعية لم ذا؟ أل

ف ص  ب)ن هذا الر ن والذي )ليه فهو مخ  ب لص   عن هم هذا إذا قلن  إنه ر ن قص)ر  عون  من القوم الذ)ن 
  هللا الع فية لكن القو  عن  )نقرون هذا الر ن بح)  ال )تم لهم وال االعت ا  هؤالء ص تهم عل  خطر نس 

الش فعية أنه ر ن االعت ا  ر ن لكنه قص)ر وليس من األر  ن التي يم ن إط لته  تحتم  اإلط لة الر وع يحتم  
القي م يحتم  اإلط لة طو  اقرأ م  شئ  م  له ح  الر وع سبح م  شئ  م  فيه ح  السجو   ذلك لكن الر ن هذا 

م فإذا أط)  بطل  الص   ألنه حص  ف ص  ب)ن أر  ن الص   وهذا القو  ليس قص)ر ال يحتم  اإلط لة عن ه
بشيء ألنه ال يم ن أن يق   للمصلي ق  نسي  )ف نسي؟ إال وق  أط له أط له إط لة أكثر مم  فيه من ذ ر 

ي ال يصل -عليه الص   والس م-  ال أراكم تصنعونه يعني الص    م    ن النبي فقولهم ضع)ف يصنع ش)ئً 
شك أنه   خله  م   خله  من التس ه  والتفري  في القرن األو  ولذا )تعج  بعضهم أن )رى من يصلي ص   



يعني لو   ن   -صل  هللا عليه وسلم-ويقو  ق ئلهم لق  أذ رن  هذا ص   محم   -عليه الص   والس م-النبي 
  ال أراكم قولوا مث  هذا الك م رأ)  أنس يصنع ش)ئً الص   النبوية معهو   ب)ن الن س  لهم م  احت جوا إل  أن ي

ذا رفع رأسه من السج   م   حت  تصنعونه   ن إذا رفع من الر وع انتص  ق ئمً    حت  يقو  الق ئ  ق  نسي وا 
يقو  الق ئ  ق  نسي بمعن  أنه يط)  هذ)ن الر ن)ن ولع  المقصو  من ذلك الر  عل  من )رى تخف)ف هذ)ن 

 حرص عل)ه  ط ل  العلم، وي تي به ، نعم.وفيه أ عية وأذ  ر ي الر ن)ن نقًراعمن )نقر هذ)ن  الر ن)ن فض ً 
-قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صالة، وال أتم صالة من النبي  -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك 
 .-صلى هللا عليه وسلم

   -تع ل  رحمه هللا-يقو  
  يظن أن الضم)ر يعو  إل  لئوالح )  عن أنس؛  "وعنه"  م  ق   "قال -رضي هللا عنه-"وعن أنس بن مالك 

وال أتم صالة من  ،قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صالة -رضي هللا عنه-"وعن أنس بن مالك ث ب  
ال سيم  اإلم م )تعلق به أمران، أمر )تعلق ب لص    ،أخف يعني الص   "-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ب ن ي تي ب ر  نه  وواجب ته  وسننه ، وأمر )تعلق ب لم موم)ن، ف   ،ن إتم مه ، ال ب  من إتم م الص  ف  ب  م

، بعض الن س ال يستطيع التوف)ق، فإم  أن -عليه الص   والس م-)ثق  عل)هم وال )نفرهم، واجتمع هذا في النبي 
أو ي ون تخفيفه م حظته للم موم)ن عل  يشق عل  الم موم)ن، ويطبق جميع السنن والواجب   واألر  ن، 

من حس   الص  ، ف  ب  من التوف)ق ب)ن هذ)ن، الص   ر ن اإلس م األعظم، فتخفف من أج  ف ن وع ن 
   هذه ت   عل  أنه  ((؟ي  مع ذأن    وأي م أم الن س فل)خفف((   أفت ن  الم موم)ن؟ نعم الم موم له حق
و  ق ئ   إن الع قة ب)ن الم موم واإلم م له   خ   ب)ر في الخفة، بعض الن س )خفف، لكن تخف)ف نسبي، ق  يق

؟ وبعض الن س م  هو م حظ الالص   س عة خفيفة عن ك، م حظ وا   تصلي وراءه وب)نك وب)نه و ، لو تكون 
ص  ، في هذه ال -عز وج -لو يقرأ أقصر السور ص ر  أثق  من الجب  عليك، لكن وأن  م ث  ب)ن ) ي هللا 

، وقف  -ج  وع -، ف ن  ب)ن ) ي هللا -ج  وع -ه  الم حظ اإلم م أو من مثل  ب)ن ) يه؟ الم حظ الر  
ب)ن ) ي الر  الكريم، ترجو ثوابه، وتخش  عق به، وتمتث  أمره، فعليك أن تقب  عل  ص تك، ولو   ن ب)نك 

بعض الن س أنه ق  قة، مع األسف ي حظ أن وب)ن اإلم م م  ب)نك وب)نه، إذا   ن  إم مته صحيحة م لك ع 
فإم  أن )ترك الص   خلف هذا اإلم م، ويعرض ص ته للفوا ، أو يصلي معه ص   هي  )وج  أ ن  خ ف

، لس  تتع م  مع زي  أو عمرو من -ج  وع -مجر  أفع  ، ليس للقل  منه  نص) ، أن  تتع م  مع هللا 
ول)تع م  مع ربه، ال شك أن األل فة مطلوبة ب)ن المسلم)ن، وال شرع  الن س، فليقب  اإلنس ن عل  ص ته، 

الجم عة إال من أج  هذا، واإلم م الذي )رى أن أكثر الن س م  )رغبون الص   وراءه )ترك اإلم مة، ال سيم  إذا 
ص   من م  صل)  وراء إم م ق  أخف ن الب ع  لمق لة أنس  "  ن ع م رغبتهم به بحق، فق  يقو  الق ئ   إ

أنه فيه الح  والو ، وهذا )خفف الوقوف، وهذا شيء محسوس وملموس،  "-صل  هللا عليه وسلم-رسو  هللا 
-لكن )ج  أن ي ون الب ع  عل  الص  ، والمنظور إليه في الص   من أوله  إل  آخره ، اآلمر به  وهو هللا 

ولذلك صل) ،  ونك صل)  وراء إم م  تخش  عق به، أن  تؤ ي الص   من أجله، تطل  رض ه و -ج  وع 
  أي م أم أو خ ف في منهج، م  عليك منه، نعم التخف)ف عل  الم موم مطلو   ،ب)نك وب)نه مش حن    ن)وية



وهذا التخف)ف  م  يقو  أه  العلم ليس فيه حجة للنق رين، يعني تخف)ف مع اإلتي ن ب ألر  ن  الن س فل)خفف((
لتكون الص   مجزية، مسقطة للطل ، تترت  آث ره  عل)ه ، أن  تصلي  ل  ص ته؛؛ ليح فظ عوالواجب   والسنن

، نعم ق  تصلي بع  هذه مش لة رت  أث ره ، ليس لك من أجره  شيءص   ال ي مرك الفقه ء بإع  ته ، لكن ال تت
كن القل  م  ص   ب ألر  ن، لكن ليس لك عل)ه  أجر وال ثوا ، والفقه ء يقولون  إن هذه صحيحة مجزئة، ل

استف  ، والص   التي تؤ ى عل  الوجه الم مور به هي التي تنه  عن الفحش ء والمن ر، وهي التي تكفر 
الصغ ئر، الصلوا  الخمس، والجمعة إل  الجمعة، رمض ن إل  رمض ن، العمر  إل  العمر ، هذه م فرا ، لكن 

  .المقصو  بهذه العب  ا  التي أ )  عل  الوجه الشرعي
)تم ن من الر وع والسجو ، ق  يقرأ بطوا  المفص ، نعم  "-صلى هللا عليه وسلم- أتم صالة من رسول هللا "وال

ق  يقرأ ب وس طه، ق  يقرأ بقص ره، ف لص   ت مة، يسبح التسبيح المطلو ، ي تي ب ألذ  ر المطلوبة عل  وجهه ، 
، -عز وج -يقو ، )خشع ب)ن ) ي هللا  )ت بر م  ،هذه ص   ت مة، يستحضر أنه في ص   يقب  عل  ربه

، هذه ص   ت مة، ومع ذلك هي خفيفة؛ ألنه قرأ ف)ه  م  ال يشق -عليه الص   والس م- م    ن النبي  ،)ب ي
عل  الم موم، ف لمطلو  من اإلم م أمران، إتم م الص  ، وترك الفرصة للم موم عل  أن ي تي بجميع األر  ن 

نه  ب)ر وضع)ف ي حظه من جهة، من جهة الضعف أل  ي حظ بعض الم موم)ن عل  وجهه ؛ ألن بعضهم ق
ف)خفف، وال ي حظه من جهة إتم م الص  ؛ ألن هذا الضع)ف أيضً  بح جة إل  مراع  ، بمعن  أنك تنتظر حت  

سجو  ق  ال تط وعه أعض ؤه لمت بعتك ب لثم قم  قب  أن يسج  ألنه   يتم ن من سجو ه، أم  إذا سج و  ،يسج 
، وال )جوز له أن يس بقك، ف  ب  من مراع ته من الوجه)ن، هذا الضع)ف والكب)ر  لهم بح جة إل  من أو  مر 

ف  يصل  ص   تشق عل)هم، وأيضً  يم نون من الر وع والسجو ، وال شك أن  ،من )راع)هم، )خفف عل)هم
  به ، ال شك التقص)ر في الص   واإلخ  التطوي  في حق اإلم م إضرار ب لم موم)ن، وتفوي  لمص لحهم، وأم 

 أنه بخس في العب   ، نعم.
فقال: إني  ،وعن أبي قالبة عبد هللا بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا

يصلي، فقلت ألبي قالبة:  -صلى هللا عليه وسلم-أصلي كيف رأيت رسول هللا  ألصلي بكم وما أريد الصالة،
، أراد يف كان يصلي؟ فقال: مثل صالة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهضك

 أبو يزيد. :بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال
   -تع ل  رحمه هللا-يقو  المؤلف 

الحوير  مع جمع  م لك بن "عن أبي قالبة عبد هللا بن زيد الجرمي البصري، قال: جاءنا مالك بن الحويرث"
في الم )نة، وصلوا وراءه، ثم أمرهم ب النصراف إل  أهل)هم  -عليه الص   والس م-، ج ءوا إل  النبي ةمن الشبب

يعني لمجر  التعليم، ال  "جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، فقال: إني ألصلي بكم، وما أريد الصالة"
 "-صلى هللا عليه وسلم-"أصلي كيف رأيت رسول هللا ص   ب لفع  )ري  الص  ، إنم  يصلي بهم ليعلمهم ال

هو جزء من ح )  م لك بن    صلوا  م  رأ)تموني أصلي((  -عليه الص   والس م-واألمر الوار  في قوله 
يصلي، ويري الن س  -عليه الص   والس م-النبي   م  رأىفهو يصلي    صلوا  م  رأ)تموني أصلي((الحوير  
    صلوا  م  رأ)تموني أصلي((.يصلي؛ ل)تم له امتث   األمر  -عليه الص   والس م- ن النبي  )ف  



يصلي، فقلت ألبي قالبة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صالة  -عليه الصالة والسالم-رأيت النبي  "أصلي كيف
طف  في عه  النبي  هذا الذي   ن يصلي بقومه، وهو شيخنا هذا، شيخهم أبو بريد عمرو بن سلمة الجرمي"

"وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل ، واستمر إم مً  إل  أن ط   عمره، يقو   -عليه الص   والس م-
  .األول  والث لثة ؟في أي ر عة أن ينهض"

 ......طالب:
صحيح  "إذا   ن معروف الث نية والرابعة وبع )ن تشه ، الك م في األول  والث لثة، ولذا ج ء في الح )  الإيه، 

في وتر من ص ته لم )نهض حت  يستوي ق ع ًا" هذه الص   التي ص ه  بهم م لك بن الحوير  في عه  
، يصلي بهم ويفعله ، وهو -صل  هللا عليه وسلم-بع  وف   النبي  ؟أو بع  وف ته -صل  هللا عليه وسلم-النبي 

تم  الر عة األول  وأرا  أن )نهض م  إذا ، وهي راحةجلسة االست راوي الح ) ، وهذه الجلسة يسم)ه  الفقه ء
ذا انته  من الر عة الث لثة وأرا  أن يقوم إل  الرابعة جلس، فإذا   ن  إل  الث نية جلس، استوى ق ع ًا ثم ق م، وا 

"وكان يجلس   وبع  تم م الث لثة لم )نهض حت  يستوي ق ع ًا، وهن  ، يعني بع  تم م األول في وتر من ص ته
عليه الص   -هذه الجلسة التي يسم)ه  الفقه ء جلسة االستراحة ث بتة عن النبي  ذا رفع رأسه قبل أن ينهض"إ

، -عليه الص   والس م-، في البخ ري من ح )  م لك بن الحوير  هذا، وفعله  م لك بع  وف   النبي -والس م
رواية، وذه  األئمة أبو حنيفة وم لك وأحم  في وق   به  اإلم م الش فعي ف ستحبه  مطلقً ، واإلم م أحم  في 

عليه -إال لمن احت جه ، من احت ج إل)ه  يفعله ، ب ل)  أن من نق  ص   النبي  هور عنه إل  أنه  ال تشرعالمش
لم  ثق ،  -عليه الص   والس م-في آخر زمن النبي   ره ، وم لك بن الحوير  إنم  ج ءلم )ذ -الص   والس م

فعله ، ولذا يقرر أه  العلم من الحنفية  -عليه الص   والس م-لم  ب ن، لم  ثق  النبي   ض الرواي  ج ء في بع
عليه -من احت ج إل)ه  فعله ، وليس  من سنن الص   الث بتة التي نقل  عن النبي   والم لكية والحن بلة، يقولون 

 ،حت ج إل)ه يفعله  من ا، إنم  -ص   والس معليه ال-ونقله  عنه    من وصف ص   النبي  ،-الص   والس م
 .إذا ثق  اإلنس ن يفعله ، ولذا سموه  جلسة االستراحة

في تقرير ذلك، ب لنسبة لنقله  ج ء  من ح )  م لك بن الحوير  في  -تع ل  رحمه هللا-وأط   ابن القيم 
م)  أنه   ن ق  عن أبي ح  م) ، ونالصحيح، وأش ر ابن القيم إل  أنه  ج ء  في بعض طرق ح )  أبي ح  

بمحضر عشر  من أصح به،  -صل  هللا عليه وسلم-يفعله ، أبي حم)  الس ع ي الذي وصف ص   النبي 
بن حجر في التلخيص إل  أنه  ج ء  في بعض طرق اج ء  في بعض طرقه هذه الجلسة، وأش ر الح فظ 

علمه   -عليه الص   والس م- ن النبي ح )  المسيء في ص ته، وعل  هذا ج ء  من أكثر من وجه، فإذا  
يم ن أن أس   من ح)  ال راية  من ح)  الرواية،هذا م  )لزم،  ؟نه  ال تفع  إال مع الثق   إالمسيء، ه  نقو 

وال تنثني بسهولة، ب هلل علي م ه  هذه  ،أو األشخ ص الذ)ن ف)هم روم ت)زم، ال تط وعهم ر بهم ، ب ر السن
الو  ةالجلسة ب لفع  استراح يعني ص ح  الروم ت)زم أفض   ؟عن ء ومشقة  هي ه ،صحيح ؟زي    عن ء ومشقة ا 

ة ثم لسثم )ثن)ه  ث نية للج ، ؟ )لزمه )ثني ر به مر  ثم يفلهثم يقوممن السجو  إل  القي م أو )تورك  له أنه )نهض
السن )تمن  أنه و  ب)ر ص ح  الروم ت)زم أ ،نه  استراحة وعن  الح جة، من جر  وعرف  إش ن نقو ليقوم، ع

جلسة استراحة، م  في نص )   عل  أنه  استراحة،   ألن الجلوس يشق عليه، ف )ف نقو  )نهض م  )جلس؛



م لك بن الحوير    لو قلن  ..،وورو ه  ث ب  من أكثر من ح ) ، يعني ح )  ،يعني تسم)ته  من قب  الفقه ء
عليه الص   -لكن مرض النبي مم ن، النبي ثق  و ذا، ، و -عليه الص   والس م-وج ء في آخر عصر النبي 

نم  هي زي    تكل)ف في الص  ، م    أي م م  طو ، فعل  هذا نقو تروا  -والس م هي ليس  بجلسة استراحة، وا 
هي مجر  م  )ثني ال، وهللا قصر من الص   )بي )تل)ن له خمس  ق ئق أو عشر  ق ئق،   يقو بهي بجلسة، 

ي جلسته ثم يقوم مب شر ؛ ألنه  ليس له  ذ ر مخصوص، فعل  هذا المتجه القو  ب ستحب به  رجليه يعت   ف
    مشقة، خ ف م  يقولون، وال ن لفه بهذه الجلسة ألنه  زي ،للمحت ج وغ)ر المحت ج، يعني ق  نعذر المحت ج

الو واضح  تح  لك  مص   أن )جلس نه يس  إنقو     تكل)ف، وليس  ب لفع  استراحة،فهذه زي  ؟م  هو واضح ا 
  إنم  الح )  الذي تق م   هذه الجلسة بع  تم م الر عة األول ، وبع  تم م الر عة الث لثة، ط)  ق  يقو  ق ئ 

الو نجلس  ش رأي ماإلم م م  )جلس ل ستراحة، إي جع  اإلم م ل)ؤتم به، ف  تختلفوا عل)ه ((   نقو  ؟م  نجلس ا 
، أو يفرط في فترض أن اإلم م م  )رفع ) يه أو يقبض ) يهط)  انجلس، نجلس، نجلس م   ام ثبت  سن)ته  

  هو مشروع، لكن لو ارتك  محظور نفرط معه؟ ال، نحن م مورون ب القت اء به، وال نختلف فيم بعض السنن
ن أس ء فعليه، يعني تصورن  إم م حنفي م  )رفع ) ؟نرتك  معه محظور  يه عن  الر وع فإن أحسن فله ولكم، وا 

ة خفيفة إذا فرط بشيء من السنن ال )ت بع، وهي أيضً  هذه جلس ،ال تختلفوا عليه، ال ؟م  نرفع والرفع من الر وع
مع  قومثم ي )ت خر، )ثني رجليه ثم )جلس ق ع م   ال تفو  االقت اء، يعني من جربه  يص ، يقوم مع الن س

  لمتجه القو  بسن)ته  مطلقً ، نعم.، هذا شيء مجر ، فيعني م  يفوته وال آية من القراء  ،الن س
 عفا هللا عنك.

كان إذا صلى فرج بين  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-وعن عبد هللا بن مالك بن بحينة 
 يديه حتى يبدو بياض إبطيه.

لقش  بن بح)نة، عن عب  هللا بن بح)نة، عن عب  هللا بن م لك بن ا  وق  يق   بن بحينة""عن عبد هللا بن مالك 
ق   عب  هللا بن م لك، هن  م  )ختلف ف)ه   (،ق   ويجع  ب له  صيغة  ،هذه ؟ ويحذف  عن(من يعر  لن  هذا

  ؟هذه (عن اإلعرا  
 ......طالب:

  م  )ختلف.
 ......طالب:
  .صحيح
 ......طالب:
 ط) .
 ......طالب:

  .اثب  األلف
 ......طالب:
  .ط) 



 ......طالب:
 .ابن  

 ......طالب:
  .أو تكون صفة لعب  األو 

 ......طالب:
ألنه أبوه، ويوصف ب نه ابن بح)نة   ، فعب  هللا )وصف ب نه ابن م لك  هم  وصف لعب ،هذه وصف ،ال م  )لزم

؛ ألنه  وتعر  إعرا  االسم األو  ،ألنه  أمه، مث  عب  هللا بن أبي بن سلو ، هذه أمه وهذا أبوه، فتثب  األلف
 نعم؟ت بعة له، 

 ......طالب:
 بعة لم  ابن أنه  ت بعة لم  قبله ، فهي ت؟ واألص  في م  الذي يضطرن  إل  التق )ر ؟ش لون نحت ج إل  تق )رإي

بح)نة،  م لك بن   عن عب  هللا بن    لكن إذا قلن  بعة لم  قبله ، أو ب   أو بي ن، هي ت قبله ، فإم  أن تعر  وصف
عب   عن  جرور  ب عتب ر أنه  وصف لعب ، وليس  وصفً  لم لك، لكن لو قلن وال تزا  الحر    صحيحة، وابن م

ألنه   ؛الع ص، يعني    واح  ت بعة لم  قبله  عمرو بن   ق   عب  هللا بن    ، فإذا قل هللا بن عمرو بن الع ص
نة، عب  هللا بن وتعر  إعرا  م  قبله ، أم  هن  عب  هللا بن م لك بن بح) ،ب)ن علم)ن متوال )ن، فتحذف األلف

 نعم؟ألن حب)  أمه،  ث  هذا محم  بن  عب  هللا بن  حب) ؛أبي بن سلو ، وق  م
 ......طالب:
بن  يةحب)  اسم امرأ ،  م  أن جوير  ،ال موجو  ؟فيه إش   ع   ي  هللا إيش تقو ؟ ، حب)  اسم امرأ ، وغ)ره

ألن  هذا، فعل     ح   مث  هذه )نتبه له ؛و  هذاباسم رج ، وأبوه اسمه أسم ء، فهم يسمون  يةأسم ء، جوير 
وتحذف األلف،  ،تعر  تبعً  لم  قبله  ،م  قبله ، إذا وقع  ب)ن علم)ن متوال )نلاألص  في ابن أنه  ب   أو بي ن 

  .وتعر  إعرا  م  قب  الذي قبله  ،لكن هن  تثب  األلف
 "رج بين يديه حتى يبدو بياض إبطهكان إذا صلى ف -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-"

هذا سنة في الص  ، )ج في عض يه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن  التفريج والمج ف   والتج في
أنه لو ش ء  بهمة أن تمر ب)نه وب)ن  -عليه الص   والس م-ومر في وصف ص ته هذه المج ف  ، س قيه، 

  ن )ج في، وهذه هي السنة في الص  ، إذا لم  -الص   والس معليه -األرض لمر  من المج ف  ، النبي 
تخ لف سنة أخرى، إذا خ لف  التراص مثً  ق م التراص عل)ه ، ف إلم م )ج في، المنفر  )ج في، الم موم الذي 

ال شك أن مث  سنة أقوى منه ؛ ألن هذا أوجبه  ،لكن مع طل  التراص في الصف ،)تسن  له ذلك )ج في
)ب و منه  هذا، نعم المن    ،ألنهم )لبسون وأر ية ت  )ب و بي ض أبطه، )راه من خلفه؛المج ف   سنة، حبعضهم، و 

وفي  أح  م في الثو  الواح  ليس عل  من به منه شيء(( ال يص    ن ستره، أم  اإلب  ف  )لزم ستر ال ب  م
-  بهذا بعض أه  العلم أن النبي  ويستأم  اإلب  ف  م نع،    ليس عل  من بيه منه شيء(( األخرى  روايةال

يقولون  ليس  ؟البي ض وعليه شعر)ب و وهذا من خواصه ليس عل  إبطه شعر، ف )ف  -عليه الص   والس م



، لكن إذا   ن الشعر خف)ف، إذا وج  شعر -عليه الص   والس م-من خواصه يم ن هذا ، عل  إبطه شعر
 نعم؟أبيض، يم)  إل  الحمر ،  ،أزهر اللون  -عليه الص   والس م- خف)ف ال يمنع من رؤية البي ض، وق    ن

 ......طالب:
  ؟المرأ 

 ......طالب:
ألنه  ؛المطلو  من المرأ  الستر، وعل)ه  أن تنضم ال تج في، تلصق بعضه  ببعض  ب لنسبة للمرأ  الفقه ء يقولون 

ألنه     ..؛ن هذا فيه مح فظة عل  المرأ  وعل ألنه أستر له ، وال شك أ ستر له ، يعني ولو   ن  في ب)ته ؛أ
عليه الص   -م  )نتشر الشيء، )تعرض ل ن ش ف وللرؤية، لكن إذا أنضم ق  هذا االحتم  ، ويذ ر عنه 

؟ أنه مر ب مرأت)ن ق  ج فت ، ف ش ر إل  أن هذا ليس لهم  ب  للرج  ، لكن الح )  م  أ ري عن ثبوته -والس م
ال ف ألص  أن النس ء  ال شك أنه ف لتج في ب لنسبة للرج   ظ هر، أم  ب لنسبة للنس ء إن ور   ل)  )خصهن وا 

  ن  خرى، فهو مطلو  منهن، في البخ ري  مم  ال يع رض ب  لة أ ،شق ئق الرج  ، يعني م  يطل  من الرج  
ر المرأ    لرج  سواء، ف   عل  أنه في مث  هذه األمو  الص   جلسة الرج ، و  ن  فق)هة، أم ال ر اء تجلس في

ف  شك أن التض م  ،إال م     ال ل)  عل  اختص صه  به، أو   ن م  يفعله الرج   مم  نهي عنه النس ء، نعم
كل)ف ألن الت ه  فهي م مور  بم  ي مر به الرج ؛، لكن )بق  أنه إذا لم )ر   ل)  )خصأستر له  ب لنسبة للمرأ 

 للرج   وللنس ء عل  ح  سواء، نعم.
 عفا هللا عنك.

صلى هللا عليه -أكان النبي  -رضي هللا عنه-سألت أنس بن مالك  :وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال
 نعم. :قال ؟يصلي في نعليه -وسلم

  -تع ل  رحمه هللا-يقو  المؤلف 
يصلي في  -صلى هللا عليه وسلم-"عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي 

  خ لفوا ال)هو ، فإنهم ال يصلون في نع لهم  بمخ لفة ال)هو  -عليه الص   والس م-وج ء أمره  ليه؟ قال: نعم"نع
هذا أمر بمخ لفتهم، ف لص   في النع   سنة، لكن إذا عورض  ب مور أخرى بقي النظر في  وال خف فهم((

ذا وص  إل  المسج  وعليه خف ف وأرا  أن ) خ  ب ه ، وأص به  شيء من األذى ) لكه ، تع رض السنن، وا 
رأ)  رسو  هللا   وطهورهم الترا ، وج ء في ح )  عمرو بن شع)  عن أبيه عن ج ه عب  هللا بن عمرو، ق  

يصلي ح فيً  ومنتعً ، عل     ح   هذا من األمور الموسعة، اللهم إال من ح)  األمر  -صل  هللا عليه وسلم-
بعض األحي ن في نع له، ومر  ح فيً ، ومش  مر  منتعً ، ومر  ح فيً  أص   السنة بمخ لفة ال)هو ، فإذا صل  في 

  .-إن ش ء هللا تع ل -
وفي نعليه شيء من األذى، فج ءه جبري  )خبره بذلك فخلع النعل)ن، وعل   -عليه الص   والس م-وصل  النبي 

إذا  م به  أثن ء ص ته لزمه الخلع، لكنص ته صحيحة، لكن إذا علف من صل  بنج سة ج هً  أو ن سي ً  هذا
ً ، وتب)ن أن ة مث)لنأن عليه سروا  وف يصلي في ثو  واح ، يفترض ؟ش يسوي لزمه خلع م  يستر به عورته إي

  ؟ستر العور  شرطمو قلن    ؟)خلع صنع؟م ذا ي ؟ش يسوي في سرواله نج سة إي



 طالب:.......
ن يقطع ص ته م  له إال هذا؛ ألنه إن صل  صل  في  )خ لف، إيهم  عليه غ)ره، لو عليه ثو  م   نج سة، وا 

خلع خلع شرط، فعل  هذا يقطع ص ته، إذا صل  في النج سة التي علمه ، سبق أن علمه ، أم  إذا جله  فهذا 
م  أع   م  ص ه قب ، إذا علم  -عليه الص   والس م-ال إش    في إجزاء الص   للح ) ، ب ل)  أن النبي 

فلم  صل  تذ ر النج سة، عن  المذه   ،فصل  ،نسي النج سةثم نس)ه ، ج سة، علم أن في ثوبه نج سة، الن
ال ب  من اإلع   ، فإن علمه  ثم جهله  أع  ، وهذا محمو  عل  الذي لم يعلم به  ب لكلية، الذي  ،)بطلون الص  

ن هم يع) ، وال شك أن ع صل  ج هً  به ، ثم لم يعلم به  ب لكلية ص ته صحيحة، لكن علمه  وفرط في غسله 
وال  ألن الجه  والنسي ن الق ع   ف)هم  واح  ، ف لنسي ن عن  أه  العلم )نز  الموجو  منزلة المع وم، الجه  )رفع؛

َنا ِإن نَِّسيَنا{ألنه ج ء  )نز  المع وم منزلة الموجو ؛ ب لنسي ن  نعم ال مؤاخذ  [( سور  البقر 696 ] }َربََّنا اَل ُتَؤاِخذ 
، لكن الموجو  مع النسي ن ح مه ح م الع م، والمع وم مع النسي ن ال ب  من اإلتي ن به، المع وم وجو ًا وال ع م ً 

نسي نك نز  الموجو  هذه الر عة   ال ب  من اإلتي ن به، يعني لو صل  شخص ن سيً  الظهر خمس ر ع  ، نقو 
}َربََّنا اَل   وهللا نس)  صل)  الظهر ث   ر ع  ، وهللا يقو   ق   وال إثم عليك، لكن لو ،الزائ   منزلة المع وم

َطأ َنا{ َنا ِإن نَِّسيَنا َأو  َأخ  ج  -نعم، م  عليك إثم، لم )ؤاخذك هللا   نقو  ،ق  فعل   وق   [( سور  البقر 696 ] ُتَؤاِخذ 
سي ن ال )نز  المع وم منزلة الموجو ، ألن الن اإلتي ن ب لر عة المتممة لص تك؛ بنسي نك، لكن ال ب  من -وع 

وب)ن أن هذا ال ب  أن يع) ، ن )نس  ستر العور  مثً ، م، وأمثلته  ث)ر  ج ًا، فرق ب)ن مهذا مقرر عن  أه  العل
 ي بعور  مستور  بستر  ف)ه  نج سة هذا ال يع) ، نعم.)نس  ويصل

 عفا هللا عنك.
كان يصلي وهو حامل  -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا أن ر  -رضي هللا عنه-وعن أبي قتادة األنصاري 

وألبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد  -صلى هللا عليه وسلم-أمامة بنت زينب بنت رسول هللا 
ذا قام حملها.  وضعها، وا 

   -تع ل  رحمه هللا-يقو  المؤلف 
كان  -صلى هللا عليه وسلم-ل هللا أن رسو -رضي هللا عنه-"وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي األنصاري 

لكنه  هن  مر  واح  ،   ن يصلي يعني حص  أن صل  مر   ،هذه في األص  ت   عل  االستمرار (  ن  يصلي"
 ؟أم مة إعرابه  ح م   أم مة ؟ب لتنوين أو ع مه؟ وجهً  واح اً  ؟أو ح م   أم مة ، وهو ح م   أم مةواح  
 ......طالب:

ة، ح م   أم م ،ألن اسم الف ع  يعم  عم  فعله، لكن إذا لم ننون  يعني إذا قلن  ب لتنوين؛ الف ع  مفعو  به السم
 ؟م  في راجح وفي مرجوح ؟ألنه علم مؤن ، وأ)هم  أرجح التنوين أو ع مه مض ف إليه لكنه مجرور ب لفتحة

 ......طالب:
رِِه{ َ   ب لغ   في قراء إيش؟  [( سور  الط ق1 ] }ِإنَّ َّللاََّ َباِلُغ َأم  نعم  [( سور  الن زع  45 ] }ِإنََّما َأنَت ُمنِذُر{ ؟ه  أمر 

الو )جوز التنوين وع مه   ؟م  )جوز ا 
 ......طالب:



 ؟ب لغً ، نعم  م  ق  
 ......طالب:
 ؟ )ف

 ......طالب:
الو ه يً   َ  وصف؟ وصف ألنه ن ر ، ح جته إل  الوصف أكثر من ح جته إل  الح  ، في مث  هذا ا    ح م  
مع التنوين تكون مفعو ، ومع ع مه تكون مض ف فأو ح م   أم مة؟ إم مة أم  مفعو  أو مض ف إليه،  ةأم م

م  مض ، وع مه فيم  يستقب ، والمس لة سهلة م  ف)ه  إش    وهذا، لكن هم )رجحون التنوين في إليه، ويجوز هذا
 . -إن ش ء هللا-

  .بن     ، وعل  ع م التنوين نقو بن    ة  وأم م ،-عليه الص   والس م-بن  زين  بن  النبي  وأم مة
ة وهو مفعو  به، ، األول  وصف ألم مزين  بن   وصف لزين  "-صلى هللا عليه وسلم-"زينب بنت رسول هللا 

ُعوُهم  يقو    -ج  وع -هللا  "-صلى هللا عليه وسلم-"بنت رسول هللا  وبن   وصف لزين  وهي مجرور  }اد 
} عليه الص   -بن  زين ، هن  )ت اوله الروا  لشرف االنتس   إليه   وهن  يقو  [سور  األحزا ( 5 ] آِلَباِئِهم 
ألبي الع ص   وفي الموط  "وألبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس" ، ولذا ذ روا األم ثم ذ روا األ -والس م

ن ربيعة ج  له، فنس  إل    إبن الربيع، ومنهم من ق  اهذا وهم من م لك، والصوا    بن ربيعة، ومنهم من ق  
، وق  أثن  -صل  هللا عليه وسلم-زوج زين  بن  رسو  هللا  ،ج ه، عل     ح   هو أبو الع ص بن الربيع

  .مص هرته، وت خر إس مه عن زين في  -عليه الص   والس م-عليه النبي 
ذا قام حملها" يصلي وهو ح م  أم مة، هذا الفع   -صل  هللا عليه وسلم-  ن رسو  هللا  "فإذا سجد وضعها، وا 

  منهم من ق   ؟ه  الص   فريضة أو ن فلة  في الص  ، أوالً  -عليه الص   والس م-المتكرر، من النبي 
-ب)نم  نحن ننتظر رسو  هللا   ن فلة، والن فلة )توسع ف)ه  أكثر من الفريضة، لكن في بعض الرواي   ق   الراوي 

 ،وهو ح م  أم مة -صل  هللا عليه وسلم-إذ خرج عل)ن  رسو  هللا  ،   الظهرفي ص -صل  هللا عليه وسلم
في ص   الن فلة، ومنهم من   ف   عل  أنه  فريضة، الم لكية لهم أجوبة  ث)ر  عن هذا الح ) ، منهم من ق  

متق م عل  هذا    إن في الص   لشغً ((  لكن ح )    إن في الص   لشغً ((  هذا العم  منسوخ بح )   ق  
هذه الخصوصية ال ب  له    ، نقو -عليه الص   والس م-هذا خ ص ب لنبي   الح )  قطعً ، ومنهم من يقو 

 ؟ألن ه  مث  هذه الحر    أكم  أو ع مه  أكم  ؟لم ذا ،من  ل) ، والقو  ب لخصوصية في مث  هذا ال )تجه
 ؟الخلق )تس مح له في مث  هذه األمور  مذي هو أكألمة ب لكم   والرسو  الع مه  أكم ، يعني ه  نط ل  ا

  إن مث  هذه الحر    أول  به، ف )ف نقو  -عليه الص   والس م-يعني     م   مطلو  من األمة ف لنبي 
م  ت تي  ،ال ؟واللي غ)ره م  يسمح له ،يسمح له ،)تحرك م  )خ لف الرسو  )خصه مث  هذه الحر   

منه من ، ب  ق  يطل  -عليه الص   والس م-الذي يطل  من األمة يطل  منه  الخصوصية بمث  هذا، ف لكم  
عليه الص   -ن وجه الخصوصية للنبي   إألنه أكم ، منهم من يقو  الكم   أعظم مم  يطل  من األمة

وم معص -عليه الص   والس م-أن مث  هذه الصبية ال )ؤمن أن تبو ، إذا حمله  أح ، ب)نم  النبي  -والس م
م  )جوز أح    عل  ال ابة، ق لوا -والس معليه الص   -من أن تبو  عليه،  م  ق لوا نظ)ر ذلك في طوافه 



يطوف عل  ال ابة، لم ذا؟ ألنه  احتم   أن تبو  في المسج ، وعن  الش فعية الذ)ن يقولون مث  هذا الك م بوله  
 ،أب اً   ، ق  ..فع  -عليه الص   والس م-لنبي نجس، ف  )جوز أن يعرض مث  هذا الم  ن للنج سة، ط)  ا

عليه الص   -ألن  ابته ال تبو  في هذا الم  ن، وهذه الصبية لن تبو  وق  حمله  النبي  ؛النبي مخصوص بهذا
ن ولم )ج  م ،، ط)  منهم من يقو  مث  هذا العم  )جوز للح جة، فإذا   ن مع اإلنس ن طف  مث  هذا-والس م

الو وخشي عليه، يحمله ي فيه أمره،  ر  بنس ئه، )وج  من معمو  -عليه الص   والس م-ف ، لكن ب)و  النبي  ا 
نم  فعله ي فيه أمره  لبي ن جواز مث  هذا الفع ، لكن  -عليه الص   والس م-، فليس  المس لة معلقة ب لح جة، وا 

ال  ب)ته وأرا  أن )تنف  ش   معه بزر ونه )   عل  الجواز ه  )   عل  أنه أفض  بح)  إذا   ن اإلنس ن في  وا 
ويجوز له ذلك، لكن األكم  أن )بتع  عن    م   ،ص ته صحيحة ؟-عليه الص   والس م-يقت ي ب لنبي شيء 

ألن بي نه للشرع أكم  من ع مه،  ؛هذا ب لنسبة له ب عتب ره مشرع أكم  -عليه الص   والس م-يشغله، النبي 
الجواز، األجوبة عن هذا الح )   ث)ر  ال سيم  لمن ال )رى مث  هذا العم ، وأنه  ولو فو  بعض السنن لبي ن

ذا ق م حمله ، وعن  الش فعية مث  هذا العم  عم  مفرق  ،إذا سج  وضعه  ،عم   ث)ر ليس بعم  متوالي،  ،وا 
) يه حذو  مث  هذا أن )رفع نعم هو مفو  لبعض السنن، هذا العم  مفو  لبعض السنن، ف  )ت ت  لمن حم 

مث   -عليه الص   والس م-، وال أن يقبض اليسرى ب ليمن ، وه ذا يفو  عليه بعض السنن، لكن فعله من بيه
القراء  في المصحف في الن فلة في الفريضة لح جة لغ)ر ح جة، يعني ط)  وهو تشريع،  ،هذا لبي ن الجواز

، ولذا جوز بعضهم من هذا الح )  جواز المصحف حمله ووضعه ليس ب ش  وال أعظم من حم  هذه الصبية
رضي -الص   والقراء  من المصحف أثن ء الص  ، أم  عن  الح جة ف  إش   ، في الن فلة ف  إش   ، ع ئشة 

اتخذ  إم مً  يصلي به  التراويح من المصحف، لكن إذا قلن  في الفريضة ال شك أنه قي س عل  هذا  - هللا عنه
نه خ ف األول ، واآلن المح وال  في إص ار ش ش   في المح ري  ف)ه  قرآن، يضغ  لك ،القو  بجوازه )تجه

الواج  صي نته  عن المح ث   إال م  احت)ج  ،ويطلعه ويقرأ منه، وهذه عب    يقرأي بعل  السور  اللعل  الزر 
عب    والعب  ا   ألنه  ث)ر مم  ترونه اآلن؛فيقتصر منه عل  ق ر الح جة، األص  أن الص   ب ون   ،إليه

وتوقف  ث)ر من أه  العلم في ب اية األمر في مث  الم برا ، ب  منهم من م   م  استعمله ، صي نة  ،توقيفية
ولكن )نبغي أن  ،لهذه العب    من المح ث  ، لكن إذا  ع  الح جة إل)ه  ف ستعمله  أه  العلم وأب حوه  وجوزوه 

وليس وراءه إال اإلم م أو واح  واثن)ن،  ،ويسترس  ف)ه  ، هذه اآلال جة؛ ألنه وج  من يستعم  تكون بق ر الح
وتر )   ،ب  ي تي بمؤثرا علش ن إيش؟ اثن)ن، ومع ذلك ي تي بم برا  بمئ   األلوف،  وأالمؤذن ومعه واح  

السنة، ف لص   األول  خ ف ال شك أن االسترس   في هذه المح ث   خ ف  ؟يشلش ن إ  م وص أ، ع
ا ِإالَّ َما آَتاَها{، ..ف)ه  أنه األص   س  لكن احت)ج إل  ق ر زائ  فب اًل من  [( سور  الط ق9 ] }اَل ُيَكلِ ُف َّللاَُّ َنف 

المستمل)ن المبلغ)ن عن اإلم م تستعم  مث  هذه اآلي   بق ر ح جة، ف ألجوبة من قب  أه  العلم ال سيم  
لكن  ،وع م االنشغ   بغ)ره  ،لمصلي اإلقب   عل  ص تهألن المطلو  من ا ؛الم لكية  ثر  عن هذا الح ) 

، وليس معن  هذا بع  أيضً  فتح ب   لك  من حضر إل  ث ب  وفي الصحيح)ن م  ألح    م م   ام هذا
فعله ل)ب ن الجواز، وليس معن   -صل  هللا عليه وسلم-المسج  أن يحضر طفله ليصلي به مع الن س، النبي 

، من أحضر ال -عليه الص   والس م-واألكم ، لكن من أحضر ال يمنع، اقت اء ب لنبي جوازه أنه هو األفض  



ويسترس  بعض الن س في إحض ر األطف   ويترك األم يمنع إال إذا أح   تشويش للمصل)ن من هذه الجهة، 
لذي عن يم)نه،  لهم أبو سنة وأبو سنت)ن، واح  ق امه وواح  ب)نه وب)ن ا ،أربعة ثة،ب ون عم ، يحضر معه ث 

انتظ ر ص   في  -هرأ)تش)ئً  - هذا لع ، ووص  األمر ببعض الن س ،ص ر  هذه م  هي بص   ..،وواح 
وي خذ الطف   ،الرج   ح جز ي لم المرأ  في المسج  الحرام، ب)نه  وب)نيعني وهذا أمر محزن، وهللا الع)  رأ)ن ه 

م   ؟!ويج)به ويعطيه أمه، يعني وص  األمر إل  هذا الح  ،ويغ)ر له ،ويخرج به عن المسج  ،منه ، من المرأ 
وتق )ر  ،واحترام المرأ  ،واأل  له وظيفة، يعني  ون ال عو  إل  حقوق المرأ  ،هو معقو  أب ًا، األم له  وظيفة

ئف، اإلس م معت   في تشريعه، الرج  له وظ ئف، والمرأ  له  وظ  ،خوان ، هذا ليس ظلم للمرأ ، صحيح ي  إالمرأ 
  التي ترع  شؤون ب)ته  ه  إذا زا   التك ل)ف، ومن المؤسف أن يق   للمرأ ن)من حق المرأ  عل  الرج  أن يع

توظف بحض نة تهذه ع ملة،  مرأ  التي ترع  شؤون أوال  غ)ره ب لمق ب  الو ع طلة،   يق   له  وأوال ه  وأطف له 
ع طلة، هذه ال ب  تخرج، هذه مظلومة في الب) ، وتطلع  وتربي أوال ه ، ال هذه ،م  )خ لف، لكن تعم  في ب)ته 

ال شيء  أو في م رسة، ث ن)نش ن تشتغ  في حض نة، في ب)  لع شغله  مث  شغله  في الب) ،  ،حض نةوا 
 تنظف األوال  وترب)هم، هذه ع ملة وهذه ع طلة، لكن إل  هللا المشتك ، والمسلمون يستج)بون لمث  هذه المط ل .

جلسة االستراحة يرى بعض المعاصرين عدم فعلها كالشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع،  هذا يقول: في
 ؟وما موقفنا في مثل هذه االختالفات ؟تفعل مرة وتترك وهكذا :أال نقول من المتقدمين وكما ذكرتَ 

ٍء{ المر  ُتم  ِفيِه ِمن َشي  َتَلف  -رسوله، وم   ام ثبت  عن النبي إل  هللا و وين )ر ؟ نعم  [( سور  الشورى 37 ] }َوَما اخ 
عن رسوله، عن هللا و  ه ام بلغ وي )ن هللا به، وم  ،و   يفع  ويعم  بم  يعتق  ،بم  سمعتم -عليه الص   والس م
أو مث  م لك نجم السنن، أو مث  أحم  إم م أه  السنة،   ب ر، يعني مث  اإلم م أبي حنيفةالمس لة ف)ه  أئمة 

إذا قرر معن  هذا ليس و االستراحة، نعم رواية عن أحم  وهي قو  الش فعي ق لوا به ،  لهم م  ق لوا بجلسة 
 ،لكن هذا مجلس تعليم ومجلس تمرين عل   يفية التفقه واالستنب ط ،مس لة أنه مص  ر  ألقوا  اآلخرين، أب اً 

ي بإلزام، لكن إذا ب ن لك جح هن ، م  هو بإلزام، يعني بإم  نك أن تعم ، المس لة م  هتلزم بقو  ر  تبي و ونك 
من خ   م   -ج  وع -الحق ال من وحة عن العم  به، ولو خ لفه من خ لفه، تعم  بم  تعتق  وت )ن هللا به 

 .-عليه الص   والس م-ثب  عنه وعن نبيه 
))اعتدلوا في السجود، وال قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك 

 سط أحد ذراعيه انبساط الكلب((. يب
قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-"عن أنس بن مالك وهذا الح )  أيضً  

يعني االعت ا  في الر وع متصور، االعت ا  في القي م  ؟ )ف نعت   في السجو  "))اعتدلوا في السجود((
لكن  )ف نعت   في  ،ر، و ع الرأس مس وية للمؤخر ، هذا اعت ا متصور، يعني في الر وع االعت ا  تع )  الظه

نعم هذا هو المطلو  في  ؟أليس المطلو  من  أن نجع  أس ف  الب ن أعل  من أع ليه في السجو  ؟السجو 
أن نجع  ش)ئً  مرتفعً  نسج  عليه بح)  يعت   الظهر؟ ال، إذًا م     اعت لوا في السجو ((السجو ، ه  معن  

نعم عل  وفق األمر الشرعي، هذا هو االعت ا ، إذا جعلن  السجو  عل  وفق األمر  ؟االعت ا  هن معن  
الشرعي، يعني ب ن نسج  عل  األعض ء السبعة، ونج في، ونضم األص بع، ونم ن الجبهة واألنف وال) )ن 



 االعت ا  نسبي، فإذا أر  والر بت)ن وأطراف الق م)ن، نجع  األص بع إل  جهة القبلة، هذا هو االعت ا ؛ ألن 
تثن  مع الوق ،  ،عن ك ذه  محلق،  ائر  أن تع   ش)ئً  تجعله موافق ألمر ه  معن  هذا أن تجعله مستقيمً ؟

 م  هو، ف عت ا     شيء  ائر  ه ) عتنعم  م أنعوج  )ف تع له؟ تجعله مستقيم؟يعني خ ت ؟نعم ؟ )ف تع له هذا
  قتض  الشرعي، عل  اله)ئة الشرعية.وفق المعل   ه اإلتي ن به بحسبه، فتع )  واعت ا  السجو  معن

ويج في، نعم ق   ، ب  )رفعيعني ال يضع مرفقه وذراعيه عل  األرض ))وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب((
أمر أو وجه إل  االستع نة التع  فح  أو  -والس معليه الص   -ي ون متع  ومنهك، وق  ش ي إل  النبي 

وال يفترش افتراش السبع، عل     ح   نه)ن  عن موافقة    وال )بس  أح  م ذراعيه انبس ط الكل (( ر  ب ل
الح)وان  ، ج ء هن  انبس ط الكل ، وج ء أيضً  افتراش السبع، وج ء النهي عن مش بهة البع)ر في برو ه، 

قع ء الكل ، وبس  الذ والتف   الثعل ، ونقر الفراغ منه، و  لخ)  الشمس عن  التشه ع)ن، وأذن   اا ر الغرا ، وا 
وأيضً  زا  الصنع ني م  ج ء في بعض األح  )  من ع م مش بهة الحم ر في الت بيح، يعني تقويس الظهر، 

  في المراس)  عن أبو  او  مر عل  امرأت ن وهم  تصلي ن، أخرجه -عليه الص   والس م- هيقو  الح )  أن
لكن   هم  فيه متروك، ق له الح فظ، وعل     ح    ،من طريق)ن موصولت)ن ي)زي  بن حب) ، وق  رواه الب)هق

حت  )ر  -مرأ  في مث  هذا المرس  مع هذ)ن المترو )ن م  )ثب  بهم  حجة، وعل  هذا ف)بق  أن ال
  .تكون مث  الرج ، وهللا أعلم -التخصيص

 أجمع)ن. نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (8كتاب الصالة ) -عمدة األحكام  :شرح

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.
 سم.

  ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نب
 : -تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 

 باب: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 
ثم  ،دخل المسجد فدخل رجل فصلى -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 

فرجع فصلى كما صلى،  فإنك لم تصل(( ،))ارجع فصل :فقال -صلى هللا عليه وسلم-جاء فسلم على النبي 
ثالثا ، فقال: والذي  فإنك لم تصل(( ،))ارجع فصل :فقال -ه وسلمصلى هللا علي-ثم جاء فسلم على النبي 
))إذا قمت إلى الصالة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم  :فعلمني، قال ،بعثك بالحق ما أحسن غيره

ا ، اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالس
 .وافعل ذلك في صالتك كلها((

يقو   ب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.ن ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله ،الحم  هلل ر  الع لم)ن
   -تع ل  رحمه هللا-المؤلف 

 باب: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 
ً  اإلتم م، إتم م الر وع والسجو  عل  م  ج ء عن الطم ن)نة )را  به  الرفق واألن   وع م العجلة، ويرا  به  أيض

في هذه الشع)ر  العظيمة،  -ج  وع -في بي ن الم مور به من قب  هللا  -عليه الص   والس م-النبي 
 ور ن من أر  ن الص   في أر  نه   له . ،ف لطم ن)نة مطلوبة

في مشروعية  "دخل المسجد -ليه وسلمصلى هللا ع-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة "يقو   
 ،إل  المسج  -عليه الص   والس م-اإلتي ن إل  المسج  في وق  الص   وغ)ر الص  ، و ث)رًا م  ي تي النبي 
والرب ط ب)ن الص ت)ن، والت خر في  ،ويم   في المسج ، وج ء الترغ)  في ذلك، المب  ر  إل  الصلوا 

 لمسج  ب)     تقي.عل  أن االمصل ، وج ء م  )   
   وخ)ررررررررررر مقرررررررررر م قمرررررررررر  فيرررررررررره وحليررررررررررة

 

 تحل)تهرررررررررررررر  ذ ررررررررررررررر اإللرررررررررررررره بمسررررررررررررررج    
  ج
 ج

هم به ، ب  )وج  من يس ن س ج ، طو  م ثهم ف)ه ، وبق ؤ ومعروف إل  وق  قري  عن ية المسلم)ن ب لم
الن س إل  وق  قري ، وج   -عليه الص   والس م-المس ج ، وهذه تك   أن تنقرض، وجر  الع    من عه ه 

ال )نصرفون من المسج  ال سيم  بع  ص   الصبح، حت  تنتشر الشمس، واآلن مع األسف الش )  في مث  هذا 
البل ، من أرا  الجلوس إل  أن تنتشر الشمس ق  يع ني من المض يق  ، المؤذن )بي يطلع ويقف  األنوار، 

السنة، والمسئولون ال يع رضون إذا وج وا  أن  مؤتمن وال أستطيع، ف  ب  من التم )ن من هذه  والح رس يقو 



من يم   في مسج  وهو ثقة وأم)ن، نعم وج  من يسيء إل  مث  هؤالء، وج  بعض التصرف  ، لكن هذه ال 
نس   هللا الس مة والع فية،  ؟ش اللي حص ، يعني وج  من م   في المسج  ثم إيتكون سب  قطع الخ)ر ومنعه

لكن )نبغي أن ي ون مح  عن ية من  ،ا ي ون سب  في منع هذا األمرب   عل  المص حف  له ، مث  هذ
أو أشخ ص تصرفوا تصرف   خ طئة، ف  تكون أفع لن  ر و  أفع  ، إنم   ،ف  يمنع بسب  شخص ،المسئول)ن

 -م  ش ء هللا-وتبق  السنن عل  م  هي عليه، ال تع رض السنن بمث  هذا، وبعض البل ان  ،تع لج المخ لف  
عشر  ب  عشرا  بع  الص   حت  تنتشر الشمس، وبل ان هي في موازين ع مة الن س   ن )نتظر ال أقو تج  م

م  هي بشيء، وبعض البل ان التي )نظر إل)ه  أنه  مح  الخ)ر وأه  الخ)ر م  تج  أح ، مث  هذا ال شك أنه 
هذه مص)بة  ص   الصبح )ب  ر إل  النوم بع  خ ف السنة، وط ل  العلم عل  وجه الخصوص إن   ن ممن

ق   ؟ب لنسبة له، هذا وق  البر   ، فإذا لم يستغ  مث  هذا الوق ، مت  يستغ  العمر إذا ن م بع  ص   الصبح
ومع السهر يم ن استغ   مث  هذا الوق ، والمس لة ع   ، إذا عو    الن س ابتلوا ب لسهر، نقو   يقو  ق ئ 

عت)ن ث   س ع   بع  وس إل  س عة مع)نة، افترض أنه )جلس س اإلنس ن عل  شيء خ ص، من تعو  الجل
  .حت  تنتهي هذه الم  ، وهذا مجر  ،ولو سهر م  )جيه النومص   الصبح 
االحتم   أن تكون هذه  دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم" -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا 

ثم جاء  ،"فدخل رجل فصلى أنه ف تته الص   فص ه  منفر اً م  الص   تحية المسج  من هذا المسيء، ويحت
في هذه الرواية لم )نق  ر  الس م، نق  في رواي    "))ارجع((فقال:  -عليه الصالة والسالم-فسلم على النبي 

لبتة في أي ولو افترضن  أنه لم )نق  أ   وعليك الس م((  أخرى في الح )  نفسه من ح )  أبي هرير ، ق  
أم ه نئ،   ق ل    من؟((  ق   ،الس م عليك ي  رسو  هللا  رواية من الرواي    م  في ح )  أم ه نئ، ق ل 

، -عليه الص   والس م-مرحبً  ب بنتي، ولم )نق  أنه ر  الس م   وسلم  ف طمة فق     مرحبً  ب م ه نئ((فق    
عليه -من ع م النق  ع م الوجو ، ب  ر    يقو  ن مرحبً  تجزئ في ر  الس م، ومنهم من  إفمنهم من يقو 
ولم )نقله الروا  للعلم به، بعض القض ي  التي ال يحت ج إل  نقله ، األمر بر  التحية ث ب  في  -الص   والس م

يعرفه الخ ص والع م، ولذا إذا  ،القرآن، ال )خف  عل  أح ، فمث  هذا ق  )تس ه  في نقله ألنه نق  نقً  ملزم ً 
، فمثً  من ج مع زوجته في رمض ن ج ء الح )  الصحيح قرآن أح)  عليه م  )ر  من السنةاألمر في ال ج ء

 ،أو صي م شهرين متت بع)ن ،ألزمه ب لكف ر ، عتق رقبة -عليه الص   والس م-في الصحيح)ن وغ)رهم  أن النبي 
 ر  مج مع في نه ر رمض ن الث بتة في عليك  ف  أو إطع م ست)ن مس )نً ، فه  يق   لمن ج مع في نه ر رمض ن

   ف ر  إيش؟ م ذا يق   له؟ ؟عليك  ف ر   السنة، أو يق  
 ......طالب:

عليك   فه  من ج مع في نه ر رمض ن يق   ،اآلن  ف ر  الجم ع في نه ر رمض ن ث بتة في الصحيح)ن وغ)رهم 
    الح ) ، لكن يق ؟ لو أحلن هم عل  هذار يش الكف إ ف ر  جم ع في نه ر رمض ن، ع مة المسلم)ن م  يعرفون 

 لقي س عل  بمن فع   ذا فعليه  ف ر  ظه ر، يعني ه   ف ر  الجم ع ثبت    عليك  ف ر  ظه ر، والفقه ء يقولون 
ألنه ال )خف  عل  الخ ص والع م، يعني إذا  ، لكن يح   عل  م  ثب  في القرآنثبت  ب لنص ،ال ؟ ف ر  الظه ر



عليك  ف ر    عليك  ف ر  ظه ر، لم ذا ال يق    واألكثر شهر  وانتش ر، فتقو  ،ح)  عل  األقوى أر   أن تح)  ت
 قت ؟

 ......طالب:
أو صي م شهرين متت بع)ن، يعني إن لم )ج  فصي م شهرين متت بع)ن، لم ذا ال يقو   ،عتق رقبة ؟يشإفي  تختلف
القت  اإلطع م مختلف فيه، أم  في  ف ر  الظه ر ف   عليه  ف ر  قت ؟ للخ ف في اإلطع م، في  ف ر   الفقه ء

عل  بيعة  -صل  هللا عليه وسلم-ب يعن  رسو  هللا   خ ف، فيح   عل  المعروف، ويقو  عب    بن الص م 
ِمَناُت }َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َجاءَك ال  النس ء، بيعة الرج   قب  بيعة النس ء، لكن بيعة النس ء مضبوطة في القرآن  ُمؤ 

ئ ا{ َن ِباّللَِّ َشي  ِرك  يح   عل  م  في القرآن،  ،ألنه  مضبوطة في القرآن [( سور  الممتحنة36 ] ُيَباِيع َنَك َعَلى َأن الَّ ُيش 
ال هي ث بتة في األ ن  ، وهي متق مة عل  بيعة النس ء، ولكن يح   عل  م  ثب  في القرآن، وهة )  الصحيح حوا 

َها َأو  ألنه ث ب  في القرآن  ؛لع م الح جة إليه   ر  الس م؛مث  هذا ق  ال )نق َسَن ِمن  ُتم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوا  ِبَأح  ي  َذا ُحيِ  }َواِ 
وَها{   .يعني أق  األحوا  [( سور  النس ء96 ] ُردُّ

صل    ق  يقو  ق ئ  "فإنك لم تصل(( ،))ارجع فصلفقال:  -صلى هللا عليه وسلم-"ثم جاء فسلم على النبي 
 ،ه  المنفي حقيقته  العرفية أو حقيقته  الشرعية؟ نعم هو صل  ؟ر ع وسج  وقرأ، صل  فم  الص   المنفية

هذه حقيقة، الحقيقة العرفية موجو  ، ر ع  فإنك لم تص (( ،  ارجع فص   يقو  -عليه الص   والس م-الرسو  
  ، يعني الص   المجزئة المسقطة للطل ، صل  و ع ، لكن المنفي الحقيقة الشرعية للصوش )بي؟ وسج  

ن وج   حقيقته  عرفً ، يعني مث  م  )نف  السمع  ف ونه يصلي ص   ال تنفعه، هذه ص   ال وجو  له  شرعً ، وا 
إذا   ن ال يستف)  من هذا  ،والبصر عمن له أذن ن تسمع ن الك م، وبصر )بصر به المرئي  ، هذا يم ن نفيه

ٌي{ البصرالسمع وال من هذا  ٌم ُعم  معن ه أنهم ال يشوفون وال يسمعون وال ليس  [( سور  البقر 39 ] }ُصمٌّ ُبك 
)تكلمون، )تكلمون ويسمعون ويبصرون، لكن لم  لم تنفعهم هذه الحواس ص ر وجو ه  مث  ع مه ، فحقيقته  

َمُعونَ   الشرعية منتفية، ولذا ج ء في اآلية األخرى  واخت ف  [( سور  األعراف397 ] ِبَها{ }َوَلُهم  آَذاٌن الَّ َيس 
معرفة االصط ح   الع مة الحق ئق الشرعية مع العرفية ال ب  لط ل  العلم من االنتب ه له ب قة، وال ب  من 

في عمره  له جمً  أصفر، م  رأى جم   عني لو ج ءك شخص وأقسم أنه لم )رمع الحق ئق اللغوية، ي والخ صة
  ال؟ م  في، مع أن الجم لونه مث  هذا ؟ه أن األصفر هذا، في جم  مث  هذاأصفر، والذي عن ه في عرف

ويقص  حقيقة والشرع يقص  حقيقة أخرى،  ؟-ج  وع -ن هذا مح   هلل   إالصفر مثبتة في القرآن، ه  نقو 
ل  ص-فرض رسو  هللا   ز    الفطر واجبة وليس  بفرض، والصح بي يقو   وق  مث  هذا ح)نم  يقو  الحنفية

هذه حق ئق مختلفة، يعني الحق ئق الث   معروفة عن  ط   العلم،  ؟هذه مع ن    ، ه  نقو -هللا عليه وسلم
)نفي ب عتب ره حقيقة، وغ)ره )ثب  ب عتب ره حقيقة، ال تكون هذه مع ن  ، ولذا م  في  ،ف ون اإلنس ن )ري  حقيقة

هذه    غس  الجمعة واج ((  س بواج ، وفي الح ) ن غس  الجمعة لي  إأح  اتهم ع مة أه  العلم في قولهم
حقيقة وتلك حقيقة، فمع اخت ف الحقيقة ال تثري ، لكن عل  ط ل  العلم أن تكون حق ئقه أقر  م  تكون إل  

 .الحق ئق الشرعية



عليه -سلم عل  النبي   صل ، م  يعرف غ)ر هذا، ثم ج ء ففرجع فصل   م فإنك لم تصل(( ،))ارجع فصل
عليه الصالة -"فسلم على النبي  ، ولو مع قر  الف ص وفيه مشروعية تكرار الس م ،-والس م الص  
  يقو  "فعلمني ،ثالثا ، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فإنك لم تصل(( ،))ارجع فصلفقال:  -والسالم

ج  -يقسم ب هلل  عثك بالحق""والذي ب يء، لو  ن  أحسن م  تر    ث ث ً أحسن غ)ر هذه الص  ، م  في شال 
عليه الص   -الرسو   "فعلمني"ب لحق أنه ال يحسن غ)ره  -عليه الص   والس م-الذي بع  نبيه  -وع 

 -عليه الص   والس م-فنف ه  عنه  ،ح)نم  فع  هذا المسيء الص   التي ال تجزئ وال تسق  الطل  -والس م
ل)نتبه لم  )لق  إليه؛ ألن  ؛، و ونه ر  ه ث ث ً -عليه الص   والس م-وهذا من حسن خلقه  ،م  عنفه، لم يعنفه

الشيء الذي ي تي بسهولة )نس  بسهولة، لكن م   ام ر  ه ث ثً  ال شك أنه سوف يضب  م  )لق  إليه، وفي هذا 
لص   من إل  وق  الح جة، )جوز ت خ)ر البي ن للمصلحة، فلو علمه ايعني جواز ت خ)ر البي ن عن أو  األمر 

أو  مر  يم ن )نس ، لكن لم  ر  ه ثب  العلم في ذهنه، وه ذا )نبغي لط ل  العلم أن )تع  في تحص)  العلم، 
ويتع  في تصور المس ئ  وفي تصويره ، وبعضهم يعم  إل   ت   صع  معق ، فيقرأ هذا الكت  ، ويفهم هذا 

ألنه إذا عرف الكت   الصع    ن  معرفته   ؛، ويس   عم  يش   في هذا الكت الكت  ، ويراجع هذا الكت  
 الكت   الذي قرأه اب لكت  السهلة ال تحت ج إل  مع ن  ، بح)  لو احت ج أي مس لة في  ت   من الكت   ون هذ

شرح ابن  ق)ق الع)  عل  -   هذا الكت   الذي في أ) ي بعض مال شك أنه لن يش   عليه شيء، وأن  أقو 
ح لة إهمه عل  وجهه ال يحت ج أن يس   عل  مس ئ  في أي شرح من الشروح، ه  الط ل  الذي يف -العم  

نم  للعن ية بهم،  ررن   ،ال ؟ط   العلم عل  مث  هذا الشرح لتعذ)بهم أن عن ية أه  العلم بزا  المستقنع مرارًا وا 
 ية الم لكية ليس  عب ، عن)تهم ب لمنته  مع أن عب رته صعبة مع أن عب رته مستغلقة ليس  عب ، عن 

فم   ونه من ب    -هذا الكت   المستغلق الش )  إذا فهم-   ليس  عب ، إنم  إذا فهم الكت  بمختصر خل)
ومذ را  والكت  التي رتب  ونظم  وهذب   ،الكت  المختصر  اآلن ،ي في ،اليقو   أول ، وبعض الن س 
ي م  عن ه أح ، ئن اإلنس ن )تصور نفسه في بل  ن أل لة والرأي، هذه م  تربي ط ل  علم؛والخ ف واألقوا  واأل 

-عل  المتون المعتبر  عن  أه  العلم، ف لنبي  جع م  يستطيع )راجع، إذا لم )تر وأش   عليه مس لة وعن ه المرا
 ال يم ن أن )ن   ،والعلم ال يستط ع براحة الجسم، أب اً  ،ليحفظ عنه هذا العلم ؛ر  ه مراراً  -عليه الص   والس م

اآلن إذا   ن  ،ش ن يضب  ويتقنليش؟ علش ن إتعبه مرت)ن ث   ع   لم ذاالعلم براحة الجسم، وق  يقو  ق ئ 
، أخذ ووج  نقطة س قطة ،عن  الم )ر   ت ، ثم بع  ذلك هذا الكت   حرر له خط  ،  تبه ب آللة ثم قرأه الم )ر

امسح هذه الكلمة واكت  غ)ره ،   ط بع؟ لو ق   لهلكن مت  )تعلم هذا ال ،م  تب)ن القلم ووضعه  ب لحبر األسو 
امسح هذه الكلمة ترى ف)ه    راجع الخط  ، وابح  عن الخط ، الكت   فيه خط ، يعني لو ق   له  أو ق   له

  راجع الكت   خط  واكت  غ)ره ، ال شك أنه أثب  في ذهنه من  ونه يضع الم )ر النقطة بقلمه، لكن لو ق   له
تربية والتعليم، ، مث  هذا لن )خطئ مر  ث نية، هذا أسلو  من أس ل)  الالخط ، وصحح الخط أن ، واستخرج 
 -ج  وع -يقسم ب هلل  "والذي بعثك ب لحق"  ب ستمرار، فق   هن  في القسم عل  األمور المهمةهذا يحت ج إليه 

ص الكث)ر ،  ث)رًا م  يقو  أنه ال يحسن غ)ر م  صنع، ف لقسم عل  األمور المهمة مطلو ، وج ء  به النصو 



ويحلف من غ)ر استح ف، أم  إذا   ن األمر غ)ر يقسم    والذي نفسي ب) ه((  -عليه الص   والس م-النبي 
  يم ن، أم  في األمور المهمة يحلف من غ)ر استح ف.عرضة لأل -ج  وع -مهم ج ء النهي عن جع  هللا 

ال )جزئ غ)ره ، وهي ر ن من أر  ن  ،هللا أكبر  كب)ر  اإلحرام بلفظهذه ت ))إذا قمت إلى الصالة فكبر((  فق  
))ثم اقرأ ما تيسر معك  والفوائ  المرتبة عليه وسبق أن قررن  الخ ف ،وشرط عن  الحنفية ،الص   عن  الجمهور

رأ م  تيسر   ثم اق   ال ص   لمن لم يقرأ بف تحة الكت  ((وهذا مجم  ب)نه ح )  عب    اآلتي   من القرآن((
ف   عل  أن م  تيسر م  زا  عل  الف تحة، أم     ثم اقرأ ب م القرآن((  وفي بعض الرواي   معك من القرآن((

   )  عب   . م  سي تي في ح ،الف تحة أمر ال ب  منه، الف تحة ال ب  منه 
ثم  بر ثم "  تق  ، م  ق  وفي هذا  ل)  للجمهور الذ)ن ال )وجبون تكب)ر االن ))ثم اركع حتى تطمئن راكعا ((

ه من بع ه  اوموا عليه، ، وم اومته عليه، وخلف ؤ -عليه الص   والس م-لكن التكب)ر ث ب  من فعله  ،ال "ار ع
  ثم ار ع حت  تطمئن راكعً ، ثم ارفع حت  تعت    تكب)را  االنتق  ، والمس لة سبق وهذه حجة من يقو  بوجو  

  . حت  يعو     فق ر إل  م  نه((   في الح )  الصحيح ق ئمً ((
وتسوي ظهرك ورأسك مع آخرك، عل  الصفة المشروحة  ،وتم ن ) يك من ر بتيك   ار ع حت  تطمئن راكعً ((

س بقً  في الر وع، وت تي ب لذ ر المطلو ، والق ر الواج  منه م  يستطيع معه أن يم ن ) يه من ر بتيه، ويهصر 
ح  ، وم  زا  عل  ذلك ه  هو واج  أو مستح ؟ الزي    عل  الق ر الواج  في وي تي ب لذ ر ولو مر  وا ،ظهره

وص ع  ص ع فطر )خرج  ،العب  ا  واج  أو مستح ؟ هذا إذا   ن متم)زًا بنفسه اإلجم ع عل  أنه مستح 
عليه  ث ني زي   ، هذا مستح  اتف قً ، لكن إذا خل  الص ع)ن جميعً ، أو أخرج  يس ه  الواج  الص ع وم  زا 

م    إذا   ن  الزي    ال تتم)ز بنفسه  ت خذ ح م األص ، ق  يقو  ق ئ   مستح ؟ مس لة خ فية، منهم من يقو 
الزي    في الر وع عل  الق ر الواج  مستح  م ذا يقو  من )رى ع م صحة ص     الف ئ   من الخ ف؟ إذا قلن 

م ذا يقو ؟ الحن بلة يقولون  ال تصح ص    ؟  الواج إذا أ ر ه في الق ر الزائ  عل ؟المفترض خلف المتنف 
ف  ر ته في الق ر  ،الواج  انته  ،المفترض خلف المتنف ،  خل  واإلم م راكع، وق    سبح ن ربي العظيم

ن الزي    إذا لم تتم)ز بنفسه  ت خذ ح م   إالمتسح ، وال تصح ص   المفترض خلف المتنف ، هم يقولون 
  )ر  عل)ه  م  )ر ، والفقه ء ن المذاه  ال ب  أن تكون منضبطة؛ لئأل ؛ ب  من االنتب ه له األص ، هذه أمور ال

  .من أ ق الن س في هذه األمور
  وفي بعض األح  )  الصحيحة في صفة الص   ))ثم أركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ((

ص  يعو  إل  م  نه، ط)  في ح   االعت ا  ال ب  أن    عضو و   مف   حت  يعو     فق ر إل  م  نه((
 ؟ه  المرا     فق ر يعو  إل  م  نه قب  ال خو  في الص   أو قب  الر وع ،يعو     فق ر إل  م  نه

 ......طالب:
  ؟نعم

 ......طالب:



تقبض ) يك  فق ر إل  م  نه قب  الر وع)ج  أن يعو       وضع ال) )ن، إذا قلن  ؟وش )ترت  عل  هذا ،إيه
ذا قلن  يعو     فق ر إل  م  نه قب  الص     وتضعهم  عل  ص رك، وج ء هذا في ح )  وائ  م  )   عليه، وا 

  .-رحمة هللا عليه-ترس  ) يك،  م  )رجح األلب ني وغ)ره 
ا يست   به وال ذ ر سمع هللا لمن حم ه، وهذ -تكب)ر االنتق  - ولم )ذ ر التكب)ر سجد((حتى تعتدل قائما  ثم ا))

من يقو  بع م الوجو ، وق  مث  هذا في التسبيح، وق  ربن  ولك الحم ، وغ)ر ذلك من األذ  ر، األكثر عل  
  صلوا  م    وق   ، اوم عل)ه  -عليه الص   والس م-ألن النبي  ؛، والحن بلة )وجبونه هذهأنه  ليس  بواجبة 
  .رأ)تموني أصلي((

وعرفن  معن  االعت ا ، اعت ا     حت  تعت   س ج ًا((  في الح )  الذي سبق ())ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا (
تع )  الخ تم مثً ، تع )  الخ تم فالشيء تقويمه عل  مقتض  نظر الشرع، هذا اعت اله، وضربن  لذلك أمثلة، 

 تطمئن ج لسً ((  ثم اسج  حت  تطمئن س ج ًا، ثم أرفع حت   ئم  )ج ؟يستقيم  ذا ؟تقويمه ؟ )ف ي ون تع )له
في الرفع والمقصو  الطم ن)نة في الر وع والسجو  والرفع من الر وع والرفع منه، وهذا تق م خ فً  لمن ال يطمئن 

  .والرفع من السجو ، مهم    ن  إم مته، وأتب ع المذاه  بعضهم )نقر هذ)ن الر ن)ن نقر من الر وع
  البخ ري، وسقن ه  في أو  جلسة االستراحة في رواية عن وج ء  اإلش ر  إل  ))وافعل ذلك في صالتك كلها((

 له مطلو  في    والرفع وعل  هذا القراء  والر وع والسجو  واالعت ا     وافع  ذلك في ص تك  له (( ال رس
  سي تي، ه  ي في في  م   ال ص   لمن لم يقرأ بف تحة الكت  (( ؟يعني ه  القراء ، ر عة، بم  في ذلك القراء 

ي يعن   ثم افع  ذلك في ص تك  له (( ؟ح م الك ، أو في جميع الص  الغ ل  له  ألن الغ ل ر عة أو في 
ص تك  له ، سواء   ن  ثن ئية ضم إل)ه  أخرى، ث ثية ضم إل)ه  ر عت)ن، رب عية ضم  مث  هذه الر عة ص 

 إل)ه  أربع ر ع   مث  هذه الر عة.
 باب: القراءة في الصالة

))ال صالة لمن لم يقرأ قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-بن الصامت  عن عبادة
 بفاتحة الكتاب((.

صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-"وعن عبادة بن الصامت   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
الص  ، والنفي ق  )ر  ، ال ن فية للجنس، جنس ال ص   "))ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب((قال:  -وسلم

ويرا  به الحقيقة اللغوية، وق  )ر  عل  الع)ن ويرا  به الحقيقة العرفية، وير  ويرا  به الحقيقة الشرعية،  عل  الع)ن
ال ص   صحيحة، أو ال ص   مجزئة ومسقطة للطل ؛ ألن   المنفي الحقيقة الشرعية للص  ، قلن   فإذا قلن 

بسننه ،  ،بواجب ته  ،  الص   التي ال تجزئ لو افترضن  أن شخص ج ء ب لص   عل  وجهه  ب ر  نه صور 
  ال   لكنه  فق   شرط، هذه ليس  بص  ، ليس  بص   شرعية لتخلف شرطه ، هن  يقو  ،واطم ن ف)ه 

ال تصلوا إال بف تحة الكت  ،   ي ون أبلغ من النهي الصريح، لو ج ء وح)نئذ   ،والنفي )ر  ويرا  به النهي ص  ((
مث  نفي، يعني هذه الص   وجو ه     يصرفه إل  االستحب  ، لكن هن وق  )ر  م ،األص  في األمر الوجو 
  ع مه ، هي مجر  حر   .



ف تحة الكت   هي أم القرآن، وهي السبع المث ني، ف  تصح الص    ))ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب((
والبخ ري والشو  ني )رون أن الف تحة  -رضي هللا عنه-اختلفوا فيمن )لزمه قراء  الف تحة، ف بو هرير  ب ونه ، و 

، يعني اإلم م والم موم والمنفر  والمسبوق، فعل  هذا من ج ء واإلم م راكع، أو قب  الر وع  ،الزمة لك  مص  
ف  ب  من قراء  الف تحة، الش فعية )رون أن  بح)  ال )تم ن من قراء  الف تحة لم ) رك الر عة، عل  هذا القو 

ح)نم  ر ع  ون الصف وأ رك، هذا رأي  ،المسبوق بح )  أبي ب ر  رجالف تحة تلزم    مص   إال المسبوق، أخ
تلزم اإلم م والمنفر  عل  خ ف ب)نهم في الم موم في السرية  ون   اإلم م الش فعي، والحن بلة والم لكية يقولون 

قراء  اإلم م قراء  لمن خلفه، ف  تلزم الم موم   نهم من )لزم به  الم موم في السرية، ومنهم من يقو الجهرية، فم
ال تتع)ن الف تحة، ومنهم من )وجبه  عل  أنه  ليس  بفرض   ال في جهرية وال في سرية، والحنفية يقولون  ،أص ً 

تيسر من القرآن ولو بغ)ر الف تحة، وحص  ي في م    وال ر ن، في الص   تجبر بسجو  سهو، ومنهم من يقو 
لزام   لبعض الحنفية فلم   ،ألنهم )ج)زون الترجمة للقرآن بغ)ر العربية، ويج)زون قراء  م  تيسر ؛من ظرا  وا 

صل  المصلي عل  مذه  الحنفية ب)ن ) ي محمو  بن سب تو )ن، والقصة معروفة عن  أه  العلم، ومنهم من 
شيء من التمر، ويتصور هذا  هض  بنب)ذ، تعرفون النب)ذ الم ء الذي يمرس فييش ك ف)ه ، ج ءوا بشخص تو 
لحنيفة، فج ء هذا ، م بوغ، وهذه إلزام   لجل   ل  أو غ)رهع   م  أ ري وهللا  النب)ذ في وق  ح ر، ولبس جل 

آية من القرآن، م اهمت ن  ،ترجم الم اهمت ن، واقرأ م  تيسر ؟يش هيإهللا العظيم  وس بز،  وس بز هذه   فق  
الحنفية، وتشوفه متوضئ ية، وج ء ونقر الص   عل  مذه  مت خري وهذا الذي تيسر )جوز قراءته بغ)ر العرب

؟ ق   واح  من الش فعية لحنفيةا هذه ص تكم ي   والخليفة السلط ن )راه، ق   ،عليه )نوالحشرا  والذب ب ،بنب)ذ
ً  ثم ص ر ش فعيً   سبوه بهذه الص  ، ويغفلون عن أن األئمة ة، ف  ن حنفييفحن   نعم هذه مذه  أبيح ضرين

لكن ال )رى أبو حنيفة أن  ،، وهذا م  أ ى إليه اجته  هم، هم م جورون عل  هذاالوسع إذا اجته وا استفرغوا
 وشواذ م لك، ال يم ن، هذا ال ،وشواذ أحم  ،الص   تؤ ى بهذه الطريقة أب ًا، يعني تجمع    شواذ أبي حنيفة

)راه أح ، الص   مجتمعة بهذه الطريقة ال يم ن أن )راه  أبو حنيفة، لكن لو ق ر أنه توض  بنب)ذ، أو مثً  فع  
 ذا و ذا، مم ن، أم  تجمع الص   عل  هذه اله)ئة المخ لفة للشرع من    وجه، هذا م  )رض ه أبو حنيفة وال 

لخصم )جل  عل  خصمه ب   م  يملك من أسلو  غ)ره، لكن يسلك مث  هذا المسلك في المن ظرا ، تج  ا
أو  ،وم  )راه الخصم، لكن لو   ن المرا  من هذه المن ظرا  إص بة الحق عل  لس نه ،وبي ن للتنف)ر من الخصم

بة هذه إل  إم م الحرم)ن أو عل  لس ن خصمه م  حص  مث  هذا، وعل     ح   بعض الفقه ء يش ك في نس
  غ)ره.

عرفن  المذاه  في قراء  الف تحة، والخ ف الطوي  في الم موم،  قرأ بفاتحة الكتاب(())ال صالة لمن لم ي
ذ)ن ال )رون وال   ال ص   لمن لم يقرأ بف تحة الكت  ((  لة في الصحيح)ن وغ)رهم والنصوص هن  من أصح األ

َذا ُقِرَئ ال ُقر آُن فَ   يست لون ب  لة منه  القراء  عل  الم موم َتِمعُ }َواِ  وفي  [( سور  األعراف674 ] {وا  َلُه َوَأنِصُتوا  اس 
ذا ر ع ف ر عوا((  ح )  اإلتم م ذا قرأ ف نصتوا، وا  ذا  بر ف بروا، وا  المقصو  أن المس لة أن األ لة  ث)ر     وا 

 -رحمه هللا تع ل -ولإلم م البخ ري  (القراء  خلف اإلم م ج ًا، والمس لة من عض  المس ئ ، وألف ف)ه  أيضً  
والخ ف ف)ه  ق يم،  ،المقصو  أن ف)ه  مؤلف   (جزء القراء  خلف اإلم م وللب)هقي  (جزء القراء  خلف اإلم م 



والترجيح ي    ي ون ب لقشة،  ث)ر من الن س يستروح إل  ترجيح بعض  ،واأل لة المتع رضة تك   أن تكون متك فئة
رية واإلم م م  )تنفس )واص  ه، أو في الص   الجاألقوا   فعً  للحرج، بعض الن س يقو  في التراويح مث ً 

القراء ، و ث)ر من الن س م  يق ر يقرأ، لو بغ  يقرأ م  استط ع، م  )جمع الف تحة بعض الن س، واإلم م )جهر، 
اإلم م م  يم ن  من قراء    هذا صحيح واقع، لكن مث  هذا إذا عجز معذور، الع جز معذور، بعض الن س يقو 

هذا بح م المسبوق، لكن )بق  أن الح )  نص صحيح صريح ش م  لك     ع قب  أن نقرأ، نقو )ر  ،الف تحة
ذا أخرجن  المسبوق في ح )  أبي ب ر ، )بق  اإلم م والم موم والمنفر   لهم  اخلون في هذا الح ) ، ، وا   مص  

  ال   نعم، ق    ق لوا  م((ون خلف إم م؟ لعلكم تقرؤ   م  لي أن زع القرآن وج ء م  )خص الف تحة خلف اإلم م
واأل لة  ،، عل     ح   المس لة الترجيح ف)ه  من الصعوبة بم  نلم موموهذا نص في ا تفعلوا إال ب م الكت  ((

ذا رجح اإلنس ن ألنه يعم  م  ) )ن  )رجح وجو  الف تحة لزمه أن يقرأ؛ أو قل  من ،من الطرف)ن  له  ف)ه  قو ، وا 
ذا ترجح عن ه واستروح وم   إل  القو  اآلخر ،يقرأ خلف اإلم م هللا به ويعتق ، لزمه أن  ،ولو جهر اإلم م، وا 

  من صل  ص   لم   وعليه أن يستمع له ذلك، وج ء في ح )  أبي هرير  ،ورأى أن الم موم عليه أن )نص 
 خ اج يعني ن قصة، نعم. يقرأ ف)ه  ب م القرآن فهي خ اج((

 عفا هللا عنك.
يقرأ في الركعتين  -صلى هللا عليه وسلم-قال: كان النبي  -رضي هللا عنه-ألنصاري وعن أبي قتادة ا

 ،ويقصر في الثانية، يسمع اآلية أحيانا   ،األوليين من صالة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في األولى
يطول في الركعة  ويقصر في الثانية، وكان ،يطول في األولى ،وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين

 ويقصر في الثانية، وفي الركعتين األخريين بأم الكتاب. ،األولى من صالة الصبح
قال: كان  -رضي هللا عنه-األنصاري  -الح ر  بن ربعي- "عن أبي قتادة  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
في الر عت)ن  بفاتحة الكتاب"في الركعتين األوليين من صالة الظهر يقرأ  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

"يطول في  عني في    ر عة سور ي "وسورتين" ر عة من الر عت)ن بف تحة الكت   بف تحة الكت  ، يعني في   
من أج  أن ) رك المسبوق، من أج  أن ت رك الص     وج ء في بعض الرواي   األولى، ويقصر في الثانية"

ويسمعن  اآلية  "يطول في األولى، ويقصر في الثانية"   لصبحو  األول ، فهذه سمة ص   الظهر تطو  يط
عليه الص   -أحي نً ، نعم في الص   السرية األص  اإلسرار، فإذا أسمعهم اآلية أحي نً  فع   فع  النبي 

لو جهر في  ،ال ؟لكن ه  معن  هذا أن تكون القراء  جهرية ،وامتث  السنة، ف حي نً  يسمعهم اآلية ،-والس م
 ،عن  أه  العلم  ره ذلك، ولو   ن  ) نه ذلك، ال يصلي الصبح إال سراً     الظهر أو أسر في ص   الصبحص

فهو  -عليه الص   والس م-هذا مبت ع، هذا متعم  للمخ لفة، لمخ لفة النبي   وال يصلي الظهر إال جهرًا، قلن 
  ، أو نسي أو سه  م  عليه شيء.مبت ع، لكن لو فعله أحي ن ً 

ن عل  أنه يقرأ في الر عت)ن األخري)فق ، وج ء م  )    "ويقصر في الثانية، وفي الركعتين األخريين بأم الكتاب"
 م  في صحيح مسلم، يطو  في الر عت)ن األول))ن وفي الر عت)ن  ،عل  النصف من قراءته في الر عت)ن األول))ن

وفي األخري)ن  ،صر   ألخري)ن من ص   الظهراألخري)ن عل  النصف، وفي الر عت)ن األول))ن من ص   الع



أحي نً ، يقرأ في الر عت)ن األخري)ن ق رًا زائ ًا عل   -عليه الص   والس م-عل  النصف، فهذا يفعله النبي 
  نً  يقتصر عل  أم الكت    م  هن .الف تحة، وأحي 

هذا أنه يقرأ  ليس معن ر نسبي، تقص) "وكان يطول في الركعة األولى من صالة الصبح، ويقصر في الثانية"
 ،لكنه  أقصر من األول ، والص    م  تق م ،في األول  سور  طويلة، ثم يقرأ في الث نية من السور القص ر

نسبي، وهذا سبق الك م فيه ف  يع  ، يقتصر عل  الر عت)ن  ،والتمث)  بص   الكسوف تطوي  وتقص)ر ت ريجي
أحي نً  عل  النصف مم  قرأه في الر عت)ن األول))ن، وثب  في الموط  عن أبي األخري)ن ب م الكت  ،   ن يقرأ 

َتَنا َوَهب  َلَنا ِمن لَُّدنَك   ب ر أنه   ن يقرأ في الر عة الث لثة من ص   المغر  }َربََّنا اَل ُتِزغ  ُقُلوَبَنا َبع َد ِإذ  َهَدي 
َمة  ِإنََّك َأنَت ال َوهَّاُب{ ، ولم  ج ء -وأرض ه رضي هللا تع ل  عنه-هذا ث ب  عن أبي ب ر  [ان( سور  آ  عمر 9 ] َرح 

}َربََّنا اَل  تشب)هً  له  ب لوتر ،في الخبر م  )   عل  المغر  وتر النه ر، أرا  أن ) عو بهذه اآلية في الر عة الث لثة
َتَنا{ قصر أو  م  فرض  الص   ر عت)ن، فزي  في ج ء في الح )  ال [( سور  آ  عمران9 ] ُتِزغ  ُقُلوَبَنا َبع َد ِإذ  َهَدي 

ال المغر  فإنه  وتر  ،فإنه  تطو  ف)ه  القراء  ، وزي  في الحضر إال الصبحص   السفر  الحضر، ف قر  وا 
 }َربََّنا اَل ُتِزغ  ُقُلوَبَنا َبع َد ِإذ  يقرأ في الر عة الث لثة من ص   المغر   -رضي هللا عنه-النه ر، ولذا   ن أبو ب ر 

َمة  ِإنََّك َأنَت ال َوهَّاُب{ َتَنا َوَهب  َلَنا ِمن لَُّدنَك َرح   .[( سور  آ  عمران9 ] َهَدي 
 عفا هللا عنك.

 يقرأ في المغرب بالطور. -صلى هللا عليه وسلم-سمعت النبي  :قال -رضي هللا عنه-وعن جبير بن مطعم 
عليه الص   -في ف اء األسرى، ي لمه  -س معليه الص   وال-جب)ر بن مطعم بن ع ي لم  ج ء إل  النبي 

يقرأ في المغر  بسور  الطور، هذا قب  أن يسلم  -عليه الص   والس م-في ف اء األسرى، فسمع النبي  -والس م
و  ن ذلك أو  م  وقر   في المغر  بسور  الطور، ويقو  -والس معليه الص   -ح    فره، فسمع النبي 
ألنه سمع   م  ، لكنه ب أ اإليم ن )   إل  قلبه؛ج ء غ)ر مسلم، وانصرف ولم يسلماإليم ن في قلبي، هو 

إذا سمع مث  هذا الك م، بخ ف أحوا  المسلم)ن  ،مذه ، ال شك أن العربي الذي عل  سليقته ال يملك نفسه
وهو   م  ،آن عظيموال يستشعرون عظمة القرآن، و  ن القرآن  غ)ره من الك م، القر  ،اآلن ال )تذوقون القرآن

إذا أنز  عليه في الل)لة الش )   البر  )تصب  عرقً  من عظم  -عليه الص   والس م-هللا، وثق)  أيضً ، والنبي 
{ ق  إليهم  )ل َك َقو ال  َثِقيال  من من   ؟فمن يستشعر هذه العظمة، وهذا الثق  ،ثق)  [( سور  المزم 5 ] }ِإنَّا َسُنل ِقي َعَلي 

وهللا هذه عن   ؟ب الً له  )لقي في أح   [( سور  الم ثر9 ] }َفِإَذا ُنِقَر ِفي النَّاُقوِر{  -ج  وع - اًل لقوله من )لقي ب
شيء، وزرار  بن أوف  في ص   الصبح لم  سمعه  م  ،    ث)ر من المسلم)ن ال تحرك شعر ، وال يستشعر له

 ،م  هو بصحيح  ن بعض الن س إذا سمع مث  الك م ق  أل هو بتمث)  هذا، وال يم ن إن  ره؛ وال ،ب ون مب لغة
القرآن،  الذي يصعق ويغم  عليه ويغش  عن  قراء   ، يقو -رحمه هللا-وسبقهم إل  ذلك ابن س)رين  ،هذا تمث) 

القرآن إن ط ح إن سق  فهو ص  ق، لكن م  هو بصحيح هذا الك م، هذا ث ب   اؤو واقر  ،اجعلوه فوق ج ار
ال شك أن القرآن  ؟ر في الت بع)ن، وأقره أئمة اإلس م؛ ألن اإلنس ن ق  يغل  عل  أمره، لم ذامقطوع به، و ث  

وهم من أقوى الن س  ،، وسمعه الصح بة-عليه الص   والس م-وأنز  عل  قل  قوي، قل  النبي  ،عظيم وثق) 
تحمله ذلك القل  القوي، لكن بع هم وأمتنهم  ي نة، فإذا نز  القوي عل  شيء قوي ص ر له أثره العملي، و  ً ،قلوب



تستشعر عظمة القرآن، وضعف  القلو  التي تحتم  هذه العظمة وهذه القو  فحص  م  حص ، ثم بع  أن خلف 
م    ن شيء  ،م  استشعروا شيء؟ لم ذا ال )ت ثرون ق    خلوف ال يستشعرون قو  وال عظمة مع ضعف القلو ، 

ألن  ؟ص)بة م  تملك نفسك تب ي، ب  أحي نً  تتصرف تصرف   ال ت ري م  هيأحي نً  ت ه ك م ،يقرأ عل)هم، أب اً 
ب ل)  لو أنه  ،هذه المص)بة التي وقع  عليك أقوى من قلبك من مق ومة قلبك، فغلبتك، القلو  ضعيفة ب  شك

  .)هم ه ه  أي أمر من أمور ال ني  ط ش  وض ع ، لكن أمر ال )ن ال )هم  ث)ر من الن س، ولذلك ال )ؤثر ف
ف)جوز في ح   التحم  أن ال تتوافر الشروط، شروط قبو  الرواية، في  ،ح    فره تحم  هذا الخبروهو في هذا 

وهو ابن خمس سن)ن،    المجة،ويتحم  الطف  الصبي الصغ)ر، محمو  لم  عق ،ف)تحم  الك فر ،ح   التحم 
وهو   فر أ اه  سنة بع  إس مه، فقبله  الن س  ،رواه  بع  ذلك فنقل  عنه، جب)ر بن مطعم لم  تحم  هذا الخبر

ألنه إنم  يح س  عن  قبو  خبره،    يطل  توافره  لأل اء ال للتحم ؛وخرج  في الصحيح)ن، ف لشروط إنم ،منه
إذا أ اه ، يعني لو ق   لك ثقة من الن س   ن ف سق ثم ت   ثم ق   لك بع  توبته وبع   ؟ومت  يقب  خبره

خبرك    ال أن  سمعته لم   ن  ف سق   ن  سمعن  من ف ن ق    ذا، تقو   إنافر الشروطاستق مته، وبع  تو 
ال تح سبه اآلن؛ ألن المطلو  الع الة والضب  من أج  أن ال ي ذ  وال )خطئ، نعم في ح   فسقه  ؟مر و 

ف لتحم  بع  توافر  هذا بع  إس مه ال يم ن أن ي ذ ،و لكن بع  توبته واستق مة أمره ال )تصور،  ،يحتم  ي ذ 
  .الشروط

والطور من طوا  المفص ، لكن الخ ف ب)ن  يقرأ في المغرب بالطور" -عليه الصالة والسالم-"سمعت النبي 
ص   مقصو هم األمر األغلبي، فتط   ص       ، وم  )ن س أه  العلم فيم  يقرأ في الصلوا  الخمس

رأ ف)ه  ب)ن الست)ن والم ئة، الظهر تط   أيضً   م  في العصر، تط   ص   الفجر، تط   ص   الصبح، يق
يقرأ ف)ه  من أوس ط المفص   ؟أو مث  الفروض الث ثةهم ه  هي   لصبح الح )  الس بق، والخ ف ب)ن

الظهر ذ ر أنه يطل)ه ، العصر والعش ء  -عليه الص   والس م-معروف، لكن أكثر من وصف ص   النبي 
ال فق  ثب  عن النبي من أوس ط المفص ، المغ  -عليه الص   والس م-ر  من قص ر المفص ، هذا أغلبي، وا 

المقصو  أن مث  هذه  ،قرأ في المغر  ب لطور، وثب  أنه قرأ األعراف، وثب  أنه قرأ الزلزلة في ص   الصبح
مر ال األمور عل  خ ف الق ع  ، عل  خ ف األغل ، األغل  أن تط   ص   الصبح، لكن إن خففه  أل

ب س، يعني لو   ن الن س في العشر األخ)ر  من رمض ن تعبوا في ص   التهج ، ف حظهم اإلم م في ص   
وخفف عل)هم ال ب س، إذا   نوا في سفر وتعبوا من جراء السفر خفف عل)هم ال ب س، لكن األص  أن  ،الصبح

الطور، وج ء ف)ه  سور  األعراف، لكن  ص   الصبح مم  يط  ، و ذلك الظهر، وص   المغر  ج ء ف)ه  سور 
هي من الصلوا  القص)ر  التي )نبغي أن تقصر القراء  ف)ه ، والسب  أن الن س بع     النه ر و  حهم تنبغي 

، لم  صل  في ص   العش ء بسور  البقر  أن ر -إن ش ء هللا تع ل -مراع تهم، ومع ذ لم  صل  سي تي ح )ثه 
 ، نعم.-إن ش ء هللا تع ل -وسي تي ح )ثه  ،وش   عليه ،-والس معليه الص   -عليه النبي 

 عفا هللا عنك.
كان في سفر، فصلى العشاء اآلخرة، فقرأ في إحدى  -صلى هللا عليه وسلم-وعن البراء بن عازب أن النبي 

 الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا  أحسن صوتا  أو قراءة منه.



كان في  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-"عن البراء بن عازب   يقو  في الح )  الرابع
فصلى العشاء اآلخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا  أحسن صوتا  أو قراءة  ،سفر
ن الطوا ؟ من أو م ب لت)ن والزيتون، وهذه من القص رقرأ في إح ى الر عت)ن  "-صلى هللا عليه وسلم-منه 

-ألن السفر مظنة المشقة والتع ، لكن النبي  والمس فر ي حظ ح له وح   من خلفه؛ و  ن في سفر،القص ر، 
عليه الصالة -"فما سمعت أحدا  أحسن صوتا  أو قراءة منه   ن حسن الصو  ب لقرآن  -عليه الص   والس م

  زينوا القرآن  ب  م  أذن لنبي أن )تغن  ب لقرآن((  وم  أذن هللا لع وج ء األمر بتحس)ن الصو  "-والسالم
ف لمطلو  تحس)ن الصو  ب لقرآن، أن يحسن صوته ب لقرآن، ويزين القرآن بصوته، ويذ ر الن س  ب صواتكم((

ر  ِبال ُقر آِن{ ب لقرآن وال شك أن هذا له أثر في قل  الس مع، ف ن  تسمع اآلية والسور  بصو   [( سور  ق45 ] }َفَذكِ 
 ف ن ف  تت ثر، وتسمع نفس السور  بصو  ف ن فتت ثر، فه  الت ث)ر للصو  أو للقرآن؟

 .الطالب:......
نعم للقرآن المؤ ى بهذا الصو ، لو   ن الت ث)ر للصو  م  أجر عليه اإلنس ن، وال أجر من )ت ثر، إنم  الت ثر 

،  ألنه يستش  فيه غ)ر القرآن م  أثر؛   لو قرئ أن هذا الصو  الجم)رآن المؤ ى بهذا الصو ، ب ل)  ب لق
م مور ب لت ثر ب لقرآن، فإذا ت ثر  بصو  ف ن  ون ف ن م  امتثل  األمر، ف   ،م مور ب لت بر ،م مور ب لخشوع

أو غ)ر  )ؤثر بذاته، سواء   ن بصو  جم)  افترض أن القرآن  ب  أن ي ون القرآن هو المؤثر، فق  يقو  ق ئ 
وتزي)نه ب صواتن ،  ،ن األمر  ذلك لم  أمرن  بتزي)ن الصو  ب لقرآن، ولم  أمرن  بتحس)ن القرآنلو     جم) ، نقو 

ن الت ث)ر   إوال أمرن  ب لتغني ب لقرآن، ف   عل  أن الصو  له أثر، لكنه أثر ت بع ألثر القرآن، ف  يقو  ق ئ 
  .الت ث)ر للقرآن المؤ ى بهذا الصو  الحسن ،للصو  فق ، ال

و  ن )ؤثر في قراءته،  ،  ن )ت ثر "-عليه الصالة والسالم-أو قراءة منه  ،معت أحدا  أحسن صوتا  "فما س
و ث)ر من المسلم)ن ال)وم ) خ  المسج  وقلبه خ رج المسج ، يعني لو صل  ر عة واح   أو عشر ر ع  ، لو 

ألن  ؛إلم م ص ر في مج  قرأ آية أو قرأ سور ، طو  أو قصر م  في فرق، ب  الع س بعض الن س إذا طو  ا
 آن، وج ء األمر ب لتذ )ر ب لقرآنيسرح ويتجو  بذهنه في أم كن ومواقع متع   ، هللا المستع ن، وال واعظ مث  القر 

ر  ِبال ُقر آِن َمن َيَخاُف َوِعيِد{  نعم. [( سور  ق45 ] }َفَذكِ 
 عفا هللا عنك. 
فكان يقرأ  ،بعث رجال  على سرية -عليه وسلم صلى هللا-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 

 :فقال -صلى هللا عليه وسلم-ألصحابه في صالتهم فيختم بقل هو هللا أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول هللا 
، فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال -عز وجل-ألنها صفة الرحمن  :فقال ،فسألوه ))سلوه ألي شيء يصنع ذلك؟((

 .))أخبروه أن هللا تعالى يحبه(( :-عليه وسلم صلى هللا-رسول هللا 
 بعث رجال  على سرية" -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-عن عائشة "  في هذا الح ) 

إذا قرأ الف تحة وقرأ السور  قرأ ق  هو  "فكان يقرأ ألصحابه في صالتهم فيختم بقل هو هللا أحد"يعني أمره عل)هم 
وحبً  لهذه السور  التي تشتم  عل  صفة الرحمن، اجته  ًا منه من غ)ر نص، وهذا س ئغ  ،جته  ًا منههللا أح ، ا

أن  أري  أن   ، ق  يقو  ق ئ -صل  هللا عليه وسلم-ة من إقرار النبي يعتس  الشر في وق  التنزي  والتشريع، واك



عليه الص   -ه في وق  التنزي ، وأقره النبي ألن ؛هذا إنم  اكتس  الشرعية ،ال  اجته  مث  م  اجته  هذا، نقو 
عليه الص   -، أبو سع)  اجته  في رقية الل يغ ب لف تحة، وم  أ راك أنه  رقية، م  سمع شيء من النبي -والس م
عل  ذلك، ف الجته   في عه  التشريع س ئغ، و  نوا  -عليه الص   والس م-ولكنه اجته  ف قره النبي  ،-والس م
نه  عنه القرآن، ل لو   ن ش)ئ ً و  " ن  نعز  والقرآن )نز " ويست لون بهذا  ،والقرآن )نز  ،و  نوا )تر ون  ،يفعلون 

 )ف يق م صح بي عل  أن   عل     ح   االجته   مث  هذا إنم  ي تس  الشرعية من اإلقرار، ق  يقو  ق ئ 
 وفع  الشيء الذي لم يسبق له شرعية ؟-عليه الص   والس م-م  سمع النبي  ؟يفع  شيء لم يسبق له شرعية

هؤالء خي ر الن س إنم  فعلوا هذا رج ء أن   نقو  ؟في الكت   وال في السنة مم  )تعب  به  اخ  في ح)ز الب ع
، لكن لو فعل  فعً  تعتق ه ص لحً ، -الص   والس م عليه-؟ ولم )ن ر عل)هم النبي )نز  م  )ؤي  أو )خ لف

تستمر تتعب  بهذا وأن  عل  غ)ر ه ى،  ؟لحً  من )نبهك عل  الصوا  بع  أن انقطع الوحيتتعب  به وتعتق ه ص 
  .-عليه الص   والس م-المقصو  أن عم  هذا الصح بي اكتس  الشرعية من إقرار النبي 

يه صلى هللا عل-ذكروا ذلك لرسول هللا ا و فيختم بقل هو هللا أحد، فلما رجع"فكان يقرأ ألصحابه في صالتهم 
، فأنا -عز وجل-فقال: ألنها صفة الرحمن  "))ألي شيء يصنع ذلك؟(( ؟وش السب  ))سلوه(("فقال:  -وسلم

م  ي في، أولئك  ،ال ؟لم يسبق له شرعية   محبة الشخص )برر له أن يفع  ش)ئ ً يعني ه  مجر  أحب أن أقرأها"
ولكنه ي تس  الشرعية من  لنهوا عنه،في عصر التنزي ، ولو   ن فعلهم غ)ر الئق شرعً ، أو مم  )نه  عنه 

صفة الرحمن المذ ور في سور   "-عز وجل-فقال: ألنها صفة الرحمن  "))ألي شيء يصنع ذلك؟(( اإلقرار
َمُد{*  }ُقل  ُهَو َّللاَُّ َأَحدٌ  أسم ء أو صف  ؟ نعم أسم ء وصف   ه  هي ، ق  هو هللا أح اإلخ ص -3 ] َّللاَُّ الصَّ

 ؟ أسم ء.يش أسم ءإه هذ [( سور  اإلخ ص6
 .الطالب:......

 أي غ)ر مثبتة. ،نعم صف   منفية
 .الطالب:......
وال  ،صفة الرحمن،    اسم متضمن لصفة، ف ألسم ء يشتق منه  الصف    ق   ؟م  في صف    ق  يقو  ق ئ 

م ء أض)ق من الصف   ال يشتق منه  األسم ء، ف ائر  األس ،ع س، األسم ء يشتق منه  الصف  ، لكن ال ع س
  -عليه الص   والس م- ائر  الصف  ، و ائر  الصف   أض)ق من  ائر  اإلخب ر، ولذا )ختلفون في مث  قوله 

م   ؟عب  الط)  أو عب  الوتر  ه  هي صف   أو أسم ء؟ صف  ، ه  تقو    إن هللا ط) ((   إن هللا وتر((
ن ق   بعضهم ؛تقو  ، ولو -ج  وع -)ؤخذ من هذ)ن الح )ث)ن أسم ء هلل  نه يم ن أن  إألنه  ليس  أسم ء، وا 

ن ال هر من أسم ء   إاستطر ن  في إثب   األسم ء بمث  هذه النصوص للزم عليه أن نقو  بم  ق   أه  الظ هر
  ، مث  هذا مجر  إخب ر.-ج  وع -هللا 

راء  وفهم م  ج ء في وفي هذا ح  عل  تعلم وق ، لذا أنا أحب أن أقرأها"-عز وجل-"ألنها صفة الرحمن 
  .هذا في غ ية األهميةنعم األسم ء والصف  ، 

َماء  ف  ب  من تعلمه    إن هلل تع ل  تسعة وتسع)ن اسمً ، م ئة إال واح ه، من أحص ه   خ  الجنة(( ِ اأَلس  }َوّللِ 
ُعوُه ِبَها{ َنى َفاد  و ذلك الصف  ، والذ)ن )ن رون ه به ، واإلف    من مع ن)ه ، و ع ؤ  [( سور  األعراف397 ] ال ُحس 



ي تي  -ج  وع -  أن هللا   ألنه ج ء في الح )  الصحيح م ء أو هذه الصف   عل  خطر عظيم؛هذه األس
يعني  فيقولون  ال، لس  بربن ، ثم ي ت)هم عل  الصفة التي يعرفونه (( ،أن  رب م  فيقو  ،عل  ه)ئة )وم القي مة

، فم ذا عن الذي )نفي الصف   وين ر -ج  وع -ويذعنون أنه هو الر   فيقرون  ،مم  ج ء في الكت   والسنة
ه التي ج ء  في نصوص الكت   بصف ت -ج  وع - )ف يعرف هللا  ؟ش موقفه من هذا الح ) ؟ إيالصف  

هذا خطر عظيم، فح  الصفة )جع  اإلنس ن )بح  عن  ؟أو الصف   فق  والسنة وهو )ن ر األسم ء والصف  
وم  يستح)  في حقه،  ،، وم  )ج  له-ج  وع -ويعرف مع ني هذه الصف  ، وم  )ل)ق ب هلل  هذه الصف  ،

ش ً  من أحص ه ، إيتسعة وتسع)ن اسم -ج  وع -إن هلل   وهذا هو الفقه الحقيقي، يعني م  هو بعب  أن تقو 
هللا به ، وال تستحضر  ر  ه ؟ ال تعرف مع ن)ه ، وال ت عومعن  اإلحص ء؟ هو مجر  أن تحفظه  في قص)   وت

ألن اإلحص ء له معن  غ)ر الع  ، من ط ف أسبوعً  يحصيه،  من خ له ، م  تستف) ؛ -ج  وع -عظمة هللا 
األسم ء   يحصيه يحضر قلبه فيه، هذا معن  اإلحص ء، بعضهم يقو  ،ال ؟سبعة أشواط هه  معن ه أنه يع 

  مه صحيح  م ئة إال واح ًا، من أحص ه   خ  الجنة(( إن هلل تسعة وتسع)ن اسم ً     الحسن  م ئة، والح ) 
الو  الو يح م ئة   ملة،   مه صح  الذي يقو  ؟صحيحم  هو  ا  ؟ األسم ء الحسن  تسعة هي تسعة وتسع)ن ا 

الو وتسع)ن   ؟م ئة ا 
 .الطالب:......

  )ف؟
 .الطالب:......

 ، أن  أقص  من خ   هذا الح ) . في هذا الح ) 
الو    ؟م ئة ا 
 .طالب:......ال

بعض العلم ء أخذ من هذا الح )  أنه  م ئة، ولفظ الج لة تم م الم ئة، تسعة وتسع)ن للمسم  بهذا االسم الذي 
هو هللا، فإذا أضفن  لفظ الج لة إل  التسعة والتسع)ن ص ر  م ئة، هذا قو  لبعض أه  العلم، لكن الح )  )   

-وأم  أسم ء هللا  ،حص)ه  بهذا الوع بهذا الوصف والموعو  م ي الموصوفةعل  أن له تسعة وتسع)ن اسمً  ه
  أو است ثر  به في علم   وال يم ن اإلح طة به ؛ ألن في الح )  الصحيح ،ه ال يم ن إحص ؤ  -ج  وع 

 .يعني في من األسم ء م  ال يعرفه أح  الغ)  عن ك((
وفي لفظ   "))أخبروه أن هللا تعالى يحبه(( :-صلى هللا عليه وسلم-"فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول هللا 

فيه عل  م  )ل)ق بج له وعظمته، و  -ج  وع -وفي الح )  إثب   المحبة هلل    حبك إي ه  أ خلك الجنة((
م  جمع، وهذا الصح بي جمع،  -عليه الص   والس م-ور ب ل)  اإلقرار، النبي أيضً  مشروعية الجمع ب)ن الس

،  ونه يح  أيضً  ق ر زائ  عل  مجر  القراء و الصح بي اكتس  المشروعية من اإلقرار،  ن مث  هذا  إفه  نقو 
ولم ي ن هللا  ؟لم يفع  -عليه الص   والس م-ألن الرسو   ؛أن نفع  هذا أو ال نفع  وأ خله حبه إي ه  الجنة

   عل  الجواز، فمن فع  ف  وهذا ) ،-عليه الص   والس م-نعم فعله أكم    ل)خت ر لنبيه إال األكم ، نقو 
 أيضً  فهو األص ، نعم. -عليه الص   والس م-إش   ، ومن ترك اقت اء به 



 عفا هللا عنك.
))فلوال صليت بسبح اسم ربك األعلى، والشمس قال لمعاذ:  -صلى هللا عليه وسلم-وعن جابر أن النبي 

 وذو الحاجة((. فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف ،وضحاها، والليل إذا يغشى
-في قصة مع ذ،   ن مع ذ بن جب  الصح بي الجل)  يصلي مع النبي  -رضي هللا عنه-نعم هذا ح )  ج بر 
العش ء، ثم )رجع إل  قومه فيصلي بهم العش ء، وهذا الح )  عم   من يقو  بصحة  -عليه الص   والس م

، لكن ون ال تصح ص   المفترض خلف المتنف ص   المفترض خلف المتنف ، والمذه  عن  الحن بلة  م  تعرف
  هذا الح )  عم تهم.

 وعنررررررررر  أبررررررررري العبررررررررر س ذلرررررررررك جررررررررر ئز
 يصرررررلي بهرررررم نفرررررً  وهرررررم ذوو فريضرررررة

  ج

 لفعررررررررر  معررررررررر ذ مرررررررررع صرررررررررح بة أحمررررررررر    
 وقرر   رر ن صررل  الفرررض خلررف محمرر   

 

نفرا  وانصرف، ، فلم  افتتح البقر  نوى االمعه نواضحهصل  مع ذ بقومه ل)لة ف فتتح البقر ، صل  معه شخص 
مع ذًا   ، ش -عليه الص   والس م-ش  ه إل  النبي ، فووصف هذا الرج  ب لنف ق ،فتن وله مع ذ ،صل  وانصرف

والفت ن الذي    أفت ن أن  ي  مع ذ؟((  -عليه الص   والس م-فق   النبي  ،-عليه الص   والس م-إل  النبي 
  ي يفتن الن س أو يصرفهم عن  )نهم، هذه هي الفتنة، والفتنة أشيصرف الن س عن  )نهم أو عن عب  تهم، الذ

 ي ، وب لفتنة )خسر ال )ن. ألنه ب لقت  )خسر ال ن من القت ؛
 و رررررررررر   سررررررررررر فررررررررررإن الرررررررررر )ن جرررررررررر بره

 ج

 ولرررررررريس لكسررررررررر قنرررررررر   الرررررررر )ن جبررررررررران   
 ج

)به من منه أن ال )نس  نصفمطلو   ي تي تبعً  لذلكم   فعل  اإلنس ن أن يعن  ب )نه، وأن )هتم ب )نه، وأم   ني ه
  ال ني ، لكنه خلق للعبو ية.
التي أه اه  أبو  الخميصة        أن تفتنني((الشيء الكب)ر والصغ)ر والفتنة تطق عل   ))أفتان أنت يا معاذ؟((

َوا        أن تفتنني(( جهيم له م  يشغ  فتنة، لكن هن ك فتن ف    [( سور  التغ بن35 ] {ُلُكم  َوَأو اَلُدُكم  ِفت َنةٌ }ِإنََّما َأم 
أن يفتنه ويصرفه عن      ون فتن، وفتنة مع ذ أرا  أن يصرف هذا الرج  المسلم التعب ن من جراء العم ، 

))صليت بسبح اسم ربك األعلى، والشمس ه   عرض  ))فلوال((  -عليه الص   والس م-ص ته، ثم وجهه 
وهؤالء بح جة إل   لي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة(())يصلم ذا؟ ألنه  وضحاها والليل إذا يغشى((

فيصلي الكب)ر والضع)ف وذو    أي م أم الن س فل)خفف((   فإذا صل  أح  م لنفسه فليطو  م  ش ء(( مراع  
وهم بح جة إل  مراع  ، والكب)ر والضع)ف أيضً  بح جة إل  مراع   من جهة أخرى، ق  تكون مراع    ،الح جة

 ،ألنه ال )تم ن من أن يسج  بسرعة ؛لكب)ر بع م العجلة في الص  ، في الت ني في الر وع والسجو الضع)ف وا
وي رهوهم  ،ويمللوهم ،أو أن يقوم بسرعة، ف لمح فظة عل  مث  هذا مطلو  من األئمة، أن ال يضجروا المصل)ن

م)ن، ف لضع)ف والكب)ر بح جة إل  وأن ال يسرعوا سرعة تخ  ب لم مو  ،في الص  ، ويصرفونهم عنه ، ويفتنونهم
 ، وذو الح جة أيضً  )ج  أن )راع ، نعم.مراع  

 عفا هللا عنك.
 بسم هللا الرحمن الرحيمترك الجهر ب باب:



 -مارضي هللا عنه-وأبا بكر وعمر  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك 
صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا   :عالمين، وفي روايةكانوا يفتتحون الصالة بالحمد هلل رب ال

 ،وأبي بكر وعثمان -صلى هللا عليه وسلم-صليت خلف النبي  :منهم يقرأ بسم هللا الرحمن الرحيم، ولمسلم
 فكانوا يستفتحون بالحمد هلل رب العالمين، ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم في أول قراءة وال آخرها.

   -رحمه هللا تع ل -قو  المؤلف ي
 بسم هللا الرحمن الرحيم: ترك الجهر بباب

ب   ترك الجهر، في النه ية في آخر الح )  يقو   ال )ذ رون، م  ق    ب   ترك الذ ر ببسم هللا الرحمن 
رضي -لك الرحيم، ق    ب   ترك الجهر ببسم هللا الرحمن الرحيم، ثم أور  ح )  أنس ب لف ظه، عن أنس بن م 

ب لحم  هلل    نوا يفتتحون الص   -رضي هللا عنهم -وأب  ب ر وعمر  -صل  هللا عليه وسلم-أن النبي  -هللا عنه
ر  الع لم)ن، الص   إنم  تفتتح ب لتكب)ر، والقراء  ب لحم  هلل ر  الع لم)ن، وهذا تق م، تفتتح الص   بتكب)ر  

وقب  القراء  في س و   م  في ح )  أبي هرير ، أرأ)   ،ع  التكب)راإلحرام، وهي مفت ح الص  ، ثم بع  ذلك ب
إل  أخر  ع ء االستفت ح، ثم    اللهم ب ع  ب)ني وب)ن خط ي ي((س وتك قب  التكب)ر والقراء  م  تقو ؟ ق   أقو   

صل)  مع أبي ب ر   بع  ذلك القراء ، وهذه القراء  تفتتح ب لحم  هلل ر  الع لم)ن، تفتتح بهذه السور ، وفي رواية
 -عليه الص   والس م-وص ته خلف النبي  ،وعمر وعثم ن فلم أسمع أح ًا منهم يقرأ ببسم هللا الرحمن الرحيم

م  سمع منهم أح ًا يقرأ  ،لم   عشر سنوا ، وخلف أبي ب ر وعمر وعثم ن خمس وعشرين سنة، يصلي وراءهم
، صل)  مع أبي ب ر وعمر وعثم ن فلم أسمع أح ًا منهم يقرأ بسم هللا الرحمن الرحيم، خ   خمسة وث ثون سنة

ألن هذا الصح بي الم زم  ل  هذا )ترجح القو  بع م القو  ببسم هللا الرحمن الرحيم؛بسم هللا الرحمن الرحيم، وع
 م وال يمنع من ع م سم عه ع ،م  سمعه يقرأ بسم هللا الرحمن الرحيم ،-عليه الص   والس م-الخ  م للنبي 

و  نوا يستفتحون الص   ب لحم  هلل ر  الع لم)ن، ال )ذ رون بسم   اللهم إال الرواية التي ف)ه  ،ذ ره  سرًا، ال )لزم
هللا الرحمن الرحيم في أو  قراء  وال في آخره ، وهذه الرواية التي تنفي ذ ر البسملة هي مبنية عل  فهم الراوي 

فهم الراوي أنهم ال )ذ رون بسم هللا  ،ن الص   ب لحم  هلل ر  الع لم)نيفتتحو   للرواي   الس بقة، لم  ق   أنس
وأع  الح )  بذلك، ومث  به لعلة  فروى الح )  عل  حس  فهمه، الرحمن الرحيم، يعني ال جهرًا وال سرًا،

   -رحمه هللا تع ل -المتن، يقو  الح فظ العراقي 
 وعلررررررررررررررة المررررررررررررررتن  نفرررررررررررررري البسررررررررررررررمله

 

 قلررررررررررررررررررررررررهإذ ظررررررررررررررررررررررررن راو  نف)هرررررررررررررررررررررررر  فن 
 

ظن الراوي أنه  ال تذ ر، يفتتحون القراء  ب لحم  هلل ر  الع لم)ن، إذًا ال تذ ر بسم هللا الرحمن الرحيم، وفي هذا 
هللا أكبر الحم  هلل ر    حجة لمن يقو ، الرواية األخ)ر  حجة للم لكية الذ)ن ال )رون ذ ر البسملة، إنم  يقو 

يعني ال  ،ع م الذ ر في الرواية األخ)ر  -لتتح  الرواي  -ع م الذ ر   الع لم)ن، والحنفية والحن بلة يقولون 
 .)ذ رون بسم هللا الرحمن الرحيم جهرًا، لكي تتح  الرواي  

وعل     ح   مذه  الش فعية أنه   ،تق م ذ ره ؟والخ ف في البسملة، وه  هي آية من الف تحة أو ليس  بآية
عل  ع م الجهر، وج ء يحم  وع م الذ ر    ع م الجهر،ر الرواي   علولذا )جهرون به ، وأكث ،آية من الف تحة
  وح ) مث  هذا الح ) ،  لة التي يست   به  عل  ع م الجهرالجهر به ، لكن من أصرح األ ع م م  )   عل  



هللا بسم   إذا ق    م  ق     قسم  الص   ب)ني وب)ن عب ي نصف)ن، فإذا ق    العب  الحم  هلل ر  الع لم)ن((
ذا ق    م لك )وم ال )ن  الرحيم الرحمن ذا ق    الرحمن الرحيم ق    أثن  علي عب ي، وا  ق      حم ني عب ي، وا 

في الجهر واإلسرار تق م بسطه قب  هذا الموضع، وهللا  ،والخ ف في المس لة في الذ ر وع مه مج ني عب ي((
  .أعلم

 محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.نب)ن   ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (9كتاب الصالة ) -شرح: عمدة األحكام 

 ب    ج مع -ب    المرور ب)ن ) ي المصلي 
 
 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.
 .سم

  أجمعين.وعلى آله وصحبه  على نبينا محمد، والصالة والسالم الحمد هلل رب العالمين
 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

 باب: سجود السهو
 -صلى هللا عليه وسلم-قال: صلى بنا رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
كعتين ثم سلم، بنا ر  : فصلىوسماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا، قال :إحدى صالتي العشي، قال ابن سيرين

، وشبك بين فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى 
قصرت الصالة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن  :السرعان من أبواب المسجد، فقالواأصابعه، وخرجت 

 ؟يا رسول هللا أنسيت أم قصرت الصالة :الذو اليدين، فق :يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له
ثم  ،فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم ،نعم :فقالوا ((؟))أكما يقول ذو اليدينفقال:  ولم تقصر(( ))لم أنَس : قال
وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه  ،كبر

 ثم سلم.قال: بئت أن عمران بن حصين وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فن
 هذا يسأل عن كالم ابن القيم الذي أشرنا إليه قريبا  في شرح حال المقربين.

هذا في طريق الهجرت)ن، رسم منهج وخطة يس)ر عل)ه  المقربون من أو  ال)وم إل  آخره، وبع  أن رسمه  ب قة 
، في ت  له مث  أجره، وهي )  منه  بعض المسلم)نأن يف -ج  وع -لكن ع  هللا  ،رائحة مأقسم أنه م  شم له
 وهللا المستع ن.  ،تنبئ عن ح   من يقوم به ، ويطبقه  ،خطة مرسومة ب قة

يقو   ، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله ،الحم  هلل ر  الع لم)ن
  -رحمه هللا تع ل -المؤلف 

 باب: سجود السهو
ض فة السجو  إل  السهو من  ،والسجو  معروف ،ب   مر بن  مراراً لا اله)ئة المعروفة المعهو  في الص  ، وا 

أمور  الص  ، والسهو والغفلة والنسي نفي السهو وسببه  ،إض فة المسب  إل  سببه، ف لمسب  هو السجو 
 .عزو  ذ ر الشيء عن القل متق ربة ج ًا، السهو والغفلة والنسي ن  له  



قال: صلى بنا  -رضي هللا عنه-"عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة   -رحمه هللا تع ل -فيقو  المؤلف 
ه ت ن هم  ص ت  العشي،  ،إم  الظهر أو العصر "إحدى صالتي العشي -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

نسيت ... و ،وسماها أبو هريرة"قال ابن سيرين: وسم ه    وج ء في رواية عن  مسلم الجزم ب نه  العصر، يقو 
ال ف ألص  االقتص ر عل  الصح بي، ق   هذا هو السب  في ذ ره في السن  أنا، قال: فصلى بنا"   فصل  بن  وا 

 -صل  هللا عليه وسلم-ق    صل  بن  رسو  هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هرير    ألنه لو ق   ر عت)ن ثم سلم؛
شك ف)ه  نس  اإلبه م إل  أبي هرير ، لكن أب  هرير  سم  الص  ، ال )نه  أوولم )ذ ر تع) ،إح ى ص تي العشي

هذا النبي   فصل  بن  ر عت)ن ثم سلم، ص   الظهر أو العصر، ق  يقو  ق ئ   لكن الذي نس)ه  ابن س)رين، ق  
عليه - ن النبي لو نسلم من ر عة، إذا   "إحن  م  عل)ن  شرهة"  ، فعل  أسلو  الع مة-عليه الص   والس م-

لكن إنم   ،بشر )نس   م  تنسون  -عليه الص   والس م-والنبي  ،من نصف الص  سلم  -الص   والس م
وفي هذا سلو  للمسلم)ن أن  ،-ج  وع -)نس  ليسن، يعني لو لم يقع مث  هذا مت  )تب)ن الح م، من نعم هللا 

ون )نسون  غ)رهم، وج ء الح  عل  أن يعق  المسلم في ص ته، والمسلم -عليه الص   والس م-نسي النبي 
لكن ال يمنع من وقوع السهو في الص  ، واإلش    في السهو عن الص  ، أم   ،ويحرص عل  ذلك ،ص ته

، حت  ذ ر بعض أه  العلم الخ ف في -عليه الص   والس م-ن النبي ، فهو ح ص  مالسهو في الص  
ذا لحظن  لبتة، أ)هم  أفض ص ته، والذي ال يقع منه السهو أ السهو في ويقع منهالشخص الذي يحص  منه  ؟ وا 

ذا ص ر إم م تمر السن)ن م  سه أن بعض الن س إذا   ن منفر  أو م موم  ثر السهو عن ه والغفلة، و  وال غف ،  ا 
ذا   ن م موم أو منفر  ال يحضر  ،هذا )وضح لن  م خذ الخ ف، لم ذا ال يسهو إذا   ن إم م   ؟ه قلبهوا 

ألنه ض من من أج  أن تصح  ؛الم موم)ن، ف)خش  من مرآتهم، أم  مراع تهم وتصحيح ص تهماع   نعم مر 
الذي يسهو في ص ته أفض  من الذي ال   ص   من خلفه، هذا مطلو ، لكن اإلش    في المرآ ، بعضهم يقو 

يسهو مهتم ب لصور  غ ف   ن صورته ، والذي النه منتبه إل  حقيقته  ولبه ، غ فً  ع  إيسهو، لم ذا؟ ألنه يقو 
في هذا، ألن العق  عن  بعضهم ال يحتم  االلتف   إل     شيء، لكن م  يمنع، الن س )تف وتون  عن الل ؛

بعض الن س ) رك    م  ) ور حوله، وبعض الن س ) رك خلقة ث ثة أرب ع م  ) ور حوله، وبعض الن س م  
ص ته، للبه  أن عل  المسلم أن )هتم ل وزع هذه المواه ، لكن )بق  -ج  وع - ) رك الشيء الذي أم مه، هللا

  إنه ال )تصور إنس ن ال يغف  ق  يقو  ق ئ  ه ،ر الذي هو الخشوع، وأن )خرج منه  ب كبر ق ر مم ن من أج
لن س ال لبتة، لكن ال ي ون مث  الذي خرج بعشره  بربعه ، يحرص عل  أن )خرج ب كبر ق ر مم ن، وبعض اأ

وع م حضور القل ، والمش ريع إنم  تزاو  في الصلوا ، ويمه   ،من الغفلة ؟) ري ه  هو في المسج  أو ال
، خس ر  هويخط  لبقية )ومه إذا صف يصلي، برن مجه ال)ومي )رتبه إذا صف، هذا خذالن، هذ ،ألمور ال ني 

  .هذافعل  اإلنس ن أن )هتم ل
هو عن ه  "فقام إلى خشبة معروضة في المسجد" ، ثم سلمل  بهم ر عت)نص -عليه الص   والس م-ف لنبي 

يعني  "كأنه غضبان ،فاتكأ عليها ،فقام إلى خشبة معروضة في المسجد" ي    )جزم بهإحس س بشيء، لكن ال 
 ،-ج  وع -إال إذا انته   مح رم هللا  -عليه الص   والس م-وضعه وضع الغضب ن، لكن ه  يغض  النبي 

"ووضع يده اليمنى )توقون هذا   نه غضب ن،  ،لكن الصح بة توقعوا لألمر الذي أهمه شيء )جو  في نفسه ال،



هذا وضع ال)   ؟وشبك ب)ن أص بعه ، )ف وضع ) ه اليمن  عل  اليسرى  على اليسرى، وشبك بين أصابعه"
األمر وضع اليمن  عل   أو  ،م  هو في آن واح يعني  ،لكن شبك ب)ن أص بعه ،معروف ،اليمن  عل  اليسرى 

وقب  الص    ،اليسرى، ثم شبك ب)ن أص بعه، وشبك ب)ن أص بعه، التشبيك ب)ن األص بع م روه في الص  
عليه -النبي  هفعل ،نتظر الص  ، لكن بع  االنته ء من الص   ال ب س  ام ؛ ألنه في ص  لق ص  الص  
ن الص  ، أم   اخ  الص  ، وقب  الص   ح   انتظ ر ، شبك ب)ن أص بعه؛ ألنه انته  م-الص   والس م

وأرا  أن )نتظر الص   التي تل)ه ، انته  من ص    ،الص   ف ، م روه، ط)  شخص انته  من ص ته
لم  فرغ من الص   شبك ب)ن  -عليه الص   والس م-جلس إل  ص   العش ء، يقو  النبي ) بييو  ،المغر 

 ؟م   م  تنتظر الص   ف ن  في ص   ف  تشبك  فرغ  من الص   شبك، أو نقو  أن   أص بعه، فه  نقو 
وبعض الحر    الم روهة في  ،وه  في ح م التشبيك الم روه   األخرى في الص  ، الفرقعة ب)ن األص بع

، ه  الح م من الص   انته)ن  ن وفرغ ،وهذا م روه ،م   ام شبك  الص  ، يعني سلم وب أ يطقطق أص بعه، نقو 
 أم  من )نتظر الص   فهو منهي عن التشبيك. ؟واح 

 .الطالب:......
ال في الص   وال في انتظ ر الص  ، وأم  م  بع  ذلك ف ألمر فيه سعة، إال  ،نعم م روه أن يشبك ب)ن أص بعه

 ،)ن أص بعهوشبك ب ،لم  ق م إل  الخشبة المعروضة -عليه الص   والس م-من )نتظر الص  ، ف لنبي ل
فق  ي ون خروجهم قب  قي مه،  م  ي حظ عل  بعض  ،وخرج  السرع ن، العطف ب لواو ال يقتضي الترت) 

الس م علي م ورحمة هللا يقوم، وال ) رى م  الذي   الن س،   نه ط)ر في قفص، مجر  م  يسمع اإلم م يقو 
ه ال ح جة، وق  مث  هذا في الذ)ن يمشون ال ب س، لكن في الغ ل  أن ؟ه  هن ك ح جة لهذا القي م ؟عجلهأ 

اللي ط )ر   هأشوف  ي بس "و   وواح  من الفضول))ن يقو ط)  )جوبون الشوارع في سي راتهم بسرعة متن هية، 
من إذا سلم اإلم م ق م، هذا )وحي بع م ؟ وق  مث  هذا فيهذا األمر الذي يفو م   ؟"ب)ته شو ب)زي)ن لو وص 

اللهم اغفر  ،ئ ة تصلي عل  المصلي م   ام في مص ه، ه  أن  غني عن هذا ال ع ءالرغبة في الخ)ر، الم 
  ؟اللهم أرحمه، أن  ب مس الح جة لمث  هذا ال ع ء، فم  الذي يعجلك ،له

إض فة القصر إل   (ر ص  ق  ر ر  وضبط ، بص  ق   "خرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصالة"
ض فة القصر إل  المجهو ، إسن   القصر إل  المجهو ، والذي قصره  هو  ،  الص   نفسه ، قصر  الص وا 

صل  هللا -، فلم  حذف قصر  الص  ، عل  الرواية الث نية، يعني قصر النبي -عليه الص   والس م-النبي 
حص  الص  ، ب  نز  أمر أو خبر ج )  بمشروعية قصر الص   في الحضر، هذا التر   الذي  -عليه وسلم

  ر عت)ن، هذه صفة الص   المقصور .من ص   رب عية  -عليه الص   والس م-سببه م  حص  من النبي 
مع  ،له ه)بة عظيمة -عليه الص   والس م-النبي  "قصرت الصالة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه"

ن والتعظيم ال )لزم أ ،ب  مر ه  التعظيم ،أنه من أحسن الن س وأط)بهم خلقً ، واله)بة ليس مر ه  إل  الخوف
 يقترن بقو ،  م  يقو  الش عر  

 علرررررررري  ولكررررررررن مرررررررر ء عرررررررر)ن حب)بهررررررررر     أه برررررررررررك  إجررررررررررر اًل ومررررررررررر  برررررررررررك  قررررررررررر ر 
 
 



تج  شخص معوق مشلو  ته به، تعلوك  ف له)بة سببه  التعظيم، وتج  من أضعف الن س بنية وخلقة، ب  ق 
ال يحرك أطرافه، ت تي وهو من أه  العلم لتس له، عن ك عشر مس ئ  العرق من رؤيته وهو الرحض ء، ويتصب  
في  -عليه الص   والس م-وهذا اله)بة بق ر اإلر  من النبي  ،تعظيم، وتنس  الب قي، هذا م  تس   إال واح  

و  مس)ر  شهرين، وبعض الن س )تط   العلم والعم ، والنبي عليه الص   نصر ب لرع  مس)ر  شهر، وفي رواية
ن   ن عن ه شيء من العلم، لم ذا؟ ألن هللا  ،عليه السفه ء ألن م   نزع اله)بة في قلو  العب   له؛ -ج  وع -وا 

ن أ ع  ألن العلم إنم  هو م  نفع، فهذه اله)بة ليس مر ه   ه علمً  وهو في الحقيقة ليس بعلم؛عن ه من علم، وا 
 .-عليه الص   والس م-يعظمون النبي  ،ه  إل  التعظيممر  ،إل  القو  وال إل  البطش، وال إل  الخوف، ال

 به الملوك، وهو رج  مص   بع ه    ث)ر ، ؟ تهمن يعرف أوص فه ط)  عط ء بن أبي رب ح "فهابا أن يكلماه"
  ن هذه اله)بة النبوية، و   بحسبه.اإلر  مإيش؟ مر ه  هذه مر ه  اله)بة 

 "يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول هللا" واسمه الخرب ق اليدين" "وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو
م  ب ن  ث)ر من  ،ال ب  أن )وج  في األمة مث  ذي ال) )ن، لو ه   الن س  لهم ؟أ)ن اله)بة ي  ذا ال) )ن

ع لم الترام وتعظيم ب)ن الراعي والرعية، األح  م، وهن ك مس ئ  وقض ي  )ج  أن ي ون هن ك تب   ، تق )ر واح
ع  هللا   ، ق  تست عي الح   في بعض األوق   أن تقو ..وم  أشبه ذلك، لكن ال ب  أن )وج  شخص ،والط  

لم  نهوا عن  -رضوان هللا عل)هم-أن يسوق لن  شخصً  م  يستحي وال )ه  ، ولذا الصح بة  -ج  وع -
من لهن ك قض ي  )تت بع عل)ه  الن س، ه)بة   نوا )تمنون أن ي تي الرج  الع ق  من أه  الب  ية ليس  ،  ،السؤا 

ثم ي تي شخص م  عليه من أح ، نعم الحي ء ال ي تي  ،واستحي ء منه ،)رتك  هذا األمر، أو تق )رًا وتعظيمً  له
أن )بع  شخص في  -ج  وع -لع  هللا   إال بخ)ر، لكن الخج  الذي يمنع من إن  ر بعض األمور، تقو 

ال فق  عرف الن س ممن ال يستحي  يقو  مث  هذا الك م، فوجو  مث  هؤالء تجع  اإلنس ن يحس  لهم حس  ، وا 
 -الس معليه الص   و -الرسو   ؟-عليه الص   والس م-لم ذا أبو ب ر وعمر )ه بون الرسو    يقو  ق ئ 

  اله)بة، جع  من األجر لهذا بسب -ج  وع -وهللا  ؟مه)  ه)بة شرعية رب نية، ف )ف ذو ال) )ن ال )ه به
  خ)ر، بسببه من خ)ر وعلم. وجع  من األجر لهذا بسب  م  ظهر من سؤاله من

–ط)  ر عت)ن صل) ، النبي  "ولم تقصر(( لم أنَس ))"فقال: يا رسول هللا أنسيت أم قصرت الصالة؟ فقال: 
تبن  عل  غلبة نف  النسي ن ونف  ح و  أمر ج )  بن ء عل  غلبة ظنه، واألمور إنم   -عليه الص   والس م

الذي أقسم ب)ن ) ي النبي  ؟الظن، حت  أج ز العلم ء أن يحلف عل  غلبة الظن،  )ف تحلف عل  غلبة الظن
ه  )جزم ب نه بح  عن الب)و ، ب)و   "بت)ه  أفقر مني"والذي بعثك ب لحق م  ب)ن ال -عليه الص   والس م-

ه، هذا بن ء عل  غلبة ظنه،  ث)ر من الن س )توقع أنه في الم )نة ب)تً  ب)تً ، وجزم وقطع أنه ال )وج  أحوج من
  لم أنس ولم ق     -عليه الص   والس م-ح لة ال )وج  أسوأ منه ح اًل، فيغل  عل  ظنه ذلك، وهن  النبي 

وخرج من ص ته بسببه ، عورض  غلبة  ،-عليه الص   والس م-مش  عل)ه  النبي  ،هذه غلبة ظن تقصر((
ه  )نقض غلبة  ،ح ، مع رضة غلبة الظن بقو  الواح  توج  شك، يعني غلبة الظن عن  الشخصالظن بقو  وا

عليه الص   -الظن الذي عن ه بقو  شخص، ال )نز  عن ه مستوى الجزم إل  الشك، )تر  ، ولذا ق   النبي 
ق ومه    م ذو  -عليه الص   والس م-اآلن غلبة ظنه  ،رجح)بي م ((؟  أكم  يقو  ذو ال) )ن  -والس م



لبتة، لمعلوم، إم  أن ال يحتم  النقيض أالذي هو ا ،م  عنه الذ ر الح مي  ويقولون  ،ألن عن ن  المعلوم ال) )ن؛
ال يم ن أن )نقض ب ي خبر من األخب ر، إذا نزل  هذه النسبة أف   هذا  ،يعني نت)جته م ئة ب لم ئة، هذا علم

ذا تس وى االحتم ،الظن، الظن الغ ل     الن ص ر شك، إذا نز  عن النصف ص ر االحتم   المرجوح يق   لهوا 
ظن، والمس وي هو الشك، نزل  نسبة االحتم   الراجح من الظن الغ ل  إل    وهم، واالحتم   الراجح يق   له

   أكم  يقو  ذو ؟ ال من مرجحيشإال ب  من  ،الشك، اآلن إذا وج  الشك وتس و  المرتبت ن تس وى االحتم الن
-ترجح   فة النبي  ،م  هو صحيح   مه ،ال  نعم ترجح   فة ذو ال) )ن، لو ق لوا وا يعني لو ق ل ال) )ن؟((

 طل  مرجح ً  -عليه الص   والس م-، ص ر م  يقوله ذو ال) )ن ال قيمة له، ولذلك النبي -عليه الص   والس م
ب   أن ي ون  -عليه الص   والس م-  عن  النبي ص ر م ،نعم، خ ص انته   ق لوا   أكم  يقو  ذو ال) )ن؟((

ثم أور  عن ه   م ذو ال) )ن شك، ثم بترجيحهم لك م ذي ال) )ن ص ر  ،م بسب  غلبة الظنغلبة ظن، سل  
ال ف لنبي  ،فترجح   فة ذي ال) )ن ،  مه وهم، احتم   مرجوح عليه الص   -وهذا  له من أج  التشريع، وا 

ال يم ن أن يق   مث   ،وحي في الظروف الع  ية، في األمور الب غية، التي )بلغ به  ال )نالمؤي  ب ل -والس م
هذا الك م، ال يع رض قوله ب ح    ئنً  من   ن، لكن في مث  هذه األمور التي ف)ه  تشريع، يعني لو تصورن  أن 

هذه تسلية  ؟ش تص)ر ح لن صبح، ويأب ًا، وال ن م عن ص   ال في ص ته  م  سه -عليه الص   والس م-النبي 
وقع منه النوم عن ص   الصبح، لكن ليس في هذا حجة ال من قري  وال من بع)   ،وقع منه السهو ونه لن ، 

ألنه  حصل  مر  واح   في العمر، إذا حص  منك  ؛لمن )تس ه  في ص   الصبح، أو في غ)ره  من الصلوا 
الس عة عل  ال وام، تر    ،لك أسو ، أم  أن ي ون  ) نك ،هذا سه  أو مرا  يس)ره، ،مر  أو مرت)ن في عمرك

م  هو بصحيح، وق  م  صل  الصبح إل  أن أيقظهم حر الشمس،  -عليه الص   والس م-النبي وهللا   تقو  لي
حر  م  )وقظن  إال  )ن م ب لسطح، ومعروف أنه إذا قر  ال وام احتر  الشمس، يقو  ال )ر   الس عة عل  ال وام

ألنك بص   ترك واج ، وم  ال  سب  ، وال ب  من انتف ء الموانع؛ال ب  من بذ  األ ،ال ي  أخي  الشمس، نقو 
وأخذ بنفسه  ،و   إيق ظهم إل  ب  ، فن م ب   -عليه الص   والس م-)تم الواج  إال به فهو واج ، النبي 

  لحة  برى، مصلحة تشريعية.ي هذا مص، وف-عليه الص   والس م-النبي الذي أخذ بنفس 
تق م ألنه ق م من مجلسه، ولو ق ر أنه   ن  قالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم" ))أكما يقول ذو اليدين؟(("

ألنه  بر في االنتق   من السجو  أو  يقوم من غ)ر تكب)ر؛ثم يقوم إل  الر عة الث لثة،  ،في مجلسه يستقب  القبلة
 بر من انتق له من    ، المس لة مس لة تشه  أو ، يعني لو   ن سلم من ث   نقو ألنه في التشه ؟م   بر

     من التشه  إل  الر عة الث لثة.السجو ، وفي مث  هذه الصور  يحت ج إل  تكب)ر  انتق
يعني  "وسجد مثل سجوده أو أطول"ر سلم ثم  بثم  صل  الر عت)ن األخري)ن ثم سلم" ،"فتقدم فصلى ما ترك

"ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر فسجد مثل سجودها  الص  )ئة سجو  الص  ، ويق   فيه م  يق   في سجو  عل  ه
ربم  للتقل) ، ربم  س لوا الراوي ه  سلم النبي  قال: فنبئت" أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم،

)ن، لكن ابن س)رين لم )جزم ب لنسبة إل  وجزم به  عمران بن حص "ثم سلم"  ه  ق   ؟-عليه الص   والس م-
وال شك أن الخروج من الص   إنم   أن عمران بن حصين قال: "ثم سلم" -بواسطة- قال: فنبئت"عمران، ب  

  ؟ي ون ب لتسليم، وهذا السهو مشتم  عل  زي    أو عل  نقص



كام السهو؛ ألن ذلك أجدى مما هذا يقول: ما رأيكم في من يتعمد السهو حتى يرشد الناس بعد الصالة إلى أح
  لو شرح لهم دون حدوث السهو في الصالة؟

ال )جوز التعم ، ص ر عم  هذا، وال يشرع له سجو ، فإن تعم  ترك واج  بطل  الص  ، إن تعم  ترك سنة 
 ف  سجو  له ، والسجو  إنم  ي ون للسهو زي    ونقصً ، وللشك وأم  العم  ف  سجو  له. 

لبخاري في كتاب الصالة: باب تشبيك األصابع في المسجد وغيره، فهل هذا إيماء منه إلى أن ترجم اإلمام ا
 األحاديث الواردة في تشبيك األصابع معلولة؟ 

وفي  ،وفي انتظ ر الص   ،التشبيك المطلق الذي ال ارتب ط له ب لص   ال )ثب ، لكن التشبيك في الص  
 الطريق إل  الص   هذا ث ب .

 .:......الطالب
 ؟في هذه الص   أو م  سلم -عليه الص   والس م-ربم  س لوا أب  هرير ، يعني ه  سلم النبي   يقو 

 .الطالب:......
ف)ه ، لكن ألن ربم  للتقل)  األص   ؛هذا تر   ؟ثم سلم أو م  ق    ثم سلم، فربم  س لوه، يعني ه  ق    ثم ق  

 جزم به  عمران بن حص)ن، نعم.
 عنك.  عفا هللا

 -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -صلى هللا عليه وسلم-وكان من أصحاب النبي  ،وعن عبد هللا بن بحينة
حتى إذا قضى الصالة وانتظر  ،فقام الناس معه ،ولم يجلس ،فقام في الركعتين األوليين ،صلى بهم الظهر

 فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ،الناس تسليمه كبر وهو جالس
بن بح)نة، عب  هللا بن م لك بن القش ، وبح)نة أمه عل  م  تق م، و  ن من أصح   النبي هللا ا ح )  عب  هذ
  نحن بح جة إل  أن يق  ه   صلى بهم الظهر" -صلى هللا عليه وسلم-"أن النبي  -صل  هللا عليه وسلم-

، لكن هو تصريح بم  ح جةسن  ل ،ال ؟وق  صل  خلفه الظهر -عليه الص   والس م-أصح   النبي من   ن 
 صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين األوليين ولم يجلس" -عليه الصالة والسالم-"أن النبي  هو مجر  توضيح

"ولم  ، وذ ره الذي هو التشه  األو فترك الجلوس ،يعني التشه  األو ، م  جلس في أثن ء الص   في منتصفه 
الصالة، وانتظر الصالة تسلميه، كبر وهو جالس، فسجد سجدتين  يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى

إذا لم يستتم ق ئمً  )لزمه   أه  العلم يقولون  وق مإذا ترك التشه  األو ، نسي التشه  األو   قبل أن يسلم ثم سلم"
ذا شرع في القراء  حرم الرجوع، وهن  استتم ق ئمً   ذا استتم ق ئمً   ره الرجوع، وا   -يه الص   والس معل-الرجوع، وا 

لم )جلس،  ،لم )رجع -عليه الص   والس م-القراء  واألمر آك ، عل     ح   النبي في فلم )رجع، أو شرع 
م، أن يسلوانتظر الن س تسليمه  بر وهو ج لس، فسج  سج ت)ن قب   ،وق م الن س معه، حت  إذا قض  الص  

 ثم سلم. 
والعلم ء )ختلفون وفي ح )  عب  هللا بن بح)نة السجو  قب  الس م،  في ح )  ذي ال) )ن السجو  بع  الس م،

في موضع السجو  عل  أنه نق  االتف ق عل  الجواز، عل  أنه )جوز أن يسج  للسهو قب  الس م وبع ه، نق  
 جمع إل  الخل اإلجم ع عل  هذا، لكن الخ ف في األفض ، ف لحنفية عن هم السجو   له بع  الس م، ف  )  



الذي حص  في الص   زي    عل  م  شرعه هللا ف)ه  في األص ، فهذه الزي    )نبغي أن تكون ج بر  لم  حص  
ي ون بع  الس م، وهذا رأي    لن فلة التي بع  الص  ، تجبر الخل ، فموضع السجو  ح)نئذ   ،من خل  في الص  

قب  الس م، وهذا ب لنسبة للم موم)ن سواء منهم الش فعية يقولون  األفض  في السجو   له أن ي ون الحنفية، 
الم رك للص    له  والمسبوق هذا ال شك أنه أضب  لص   الم موم، يعني )نتهي من الص   قب  أن يسلم؛ 
ألنه إذا سلم حص  اضطرا  من الم موم)ن، منهم من..، السرع ن )خرجون من المسج ، والذ)ن يقضون 

عن  الش فعية ي ون أضب  فهو أفض ، هذا رأي الحنفية والش فعية، الم لكية يست لون الص   )نوون االنفرا ، هذا 
بح )ثي الب  ، ويقولون  إذا   ن السجو  سببه الزي    في الص   في ون موضعه بع  الس م؛ لئ  تشتم  

 ، وهي األص  الص   عل  زي  ا ، يعني زائ   عن المسهو عنه، المسهو فيه نزي  أيضً  سج ت)ن  اخ  الص 
ذا   ن السجو  عن نقص  م  في ح )  عب  هللا بن  ف)ه  زي   ؟! ال تشتم  الص   عل  هذه الزي     له ، وا 
ال م  هي بواضحة؟ ومآخذه  ظ هر ،  بح)نة ي م  هذا النقص بسج ت)ن قب  الس م، مذاه  األئمة واضحة وا 

ن   ن الحنفية يقولون   له بع  الس م، والش فعية يقولون   قب  الس م، والم لكية  إن   ن لزي    بع  الس م، وا 
)رى السجو   له قب  الس م، إال م  ور  النص فيه أنه  -رحمه هللا-لنقص قب  الس م، والحن بلة اإلم م أحم  

  بع  الس م، ومنه إذا سلم عن نقص،  م  في قصة ذي ال) )ن، ومنه  إذا م  بن  اإلم م عل  غ ل  ظنه، وفيه
يعني األص  أن الص   تختتم ب لتسليم، و   م  )تعلق به  ي ون قب  التسليم؛  ثم ليسج  بع  الس م(( فل)تحر  

أنه سج  بع  م   -صل  هللا عليه وسلم-ألنه خ تمته ، هذا األص ، لكن ج ء بعض الصور ث بتة عن النبي 
     ح   األمر فيه سعة، واالتب ع هو سلم، تكون هذه عل  خ ف األص ، ويقتصر ف)ه  عل  موار ه ، عل

المطلو ، فإذا   ن النص )   عل  أن السجو  قب  الس م أو بع ه )تبع النص، وم  ع ا ذلك  ونه قب  الس م 
 هو األص ، ومس ئ  السهو  ث)ر  ج ًا، متعلق   الب   فرعه  الفقه ء بتفريع    ث)ر ، فتراجع  ت  الفروع، نعم.

 عفا هللا عنك.
 المرور بين يدي المصلي  باب:

صلى هللا عليه -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة األنصاري 
أن يقف أربعين خيرا  له من أن يمر بين  صلي ماذا عليه من اإلثم لكان))لو يعلم المار بين يدي الم :-وسلم
 .ما  أو شهرا  أو سنة  أربعين يو  :ال أدري قال :رضقال أبو الن يديه((

 باب: المرور بين يدي المصلي
ال شك أن المرور ب)ن ) ي المصلي يشوش عل  المصلي ص ته، يشوش عليه ص ته، والمطلو  في الص   
حضور القل  والخشوع، ت بر م  يقرأ وم  يسمع، فإذا مر ب)ن ) ي المصلي شيء ال شك أنه يشوش عليه، ولذا 

 -رضي هللا عنه-"عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة األنصاري يقو   ح )  الب    ج ء الوع)  الش ) ، في
))لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من اإلثم لكان أن : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا 

ف هذا امتنع وقو لو يعلم، لو هذه حرف امتن ع المتن ع، يعني  "يقف أربعين خيرا  له من أن يقف بين يديه((
من اإلثم هذه ليس  في    لو يعلم الم ر ب)ن ) ي المصلي م ذا عليه من اإلثم(( الم ر المتن ع علمه ب إلثم

 نه صنيعه )وهم أنه  في الصحيح)نأل حجر الح فظ عب  الغني ح)  ا خله ؛بن االصحيح)ن، وانتق  الح فظ 



بن حجر مؤلف العم  ، وذ ر أنه  لم تثب  االصحيح)ن، انتق  من اإلثم ال توج  في    لو يعلم الم ر م ذا عليه((
صحيح البخ ري، فتوج  هذه في ل من العلم ء، إنم  هو من الروا  إال في رواية أبي اله)ثم الكشم)هني، وهو ليس

ومع ذلك ، روا)ته تفر  به ، وروا)ته ليس  قوية مث  الرواي   األخرى؛ ألنه ليس من أه  العلم، الكشم)هني
ويور ه  في البلوغ، أور ه  في البلوغ، ف)تجه عليه االنتق   مث  م   ،بن حجر )نتق  الح فظ عب  الغنياح فظ ال

انتق ، والنق  ب به مفتوح، إذا   ن القص  منه النصيحة، ف لنصيحة ال ب  منه ، وال )ن النصيحة، وح)نم  انتق  من 
لن س، و ونه يقع فيم  انتق  ليعلم العلم ء وط   العلم أنه ألنه ب)ن ل يش ر عل  هذا االنتق  ؛أ خ  هذه اللفظة 

، م  هو بإنس ن ع  ي، لكن يقع، -رحمه هللا-، وهو من الحف ظ ، ويقع في الخط ليس هن ك عصمة،  ونه )نتق 
و ث)رًا م  )نتق  اإلنس ن وال أقص  ابن حجر، )نتق  اإلنس ن في شيء وال ي ون في ذلك مخلصً  فيقع فيه، وق)  

ن ف نً  قرأ اآلية  ذا فضحك، فقرأه   م  قرأه  من ضحك عليه، وقع ف)ه ، وال   إلشخص من األئمة المعروف)ن
ألن المس لة مشهور ، عل     ح   النق  إذا   ن القص  منه النصيحة،  ؛ لئ  يعرف الطرف ن؛أري  أن أذ ر اآلية

جر، المن س  أن ي ت  له أن هذه اللفظة ال توج  بن حايعني لو أن الح فظ عب  الغني موجو  في وق  الح فظ 
في الصحيح)ن، ف)تول  هو نفسه حذفه ، ب اًل من أن ي ون هذا في مصنف يقرأ إل  )وم القي مة، هذا تم م 
النصيحة، لكن شخص م   وانتشر  ت به ال ب  أن )نبه، )نبه عليه ويب)ن، وليس القص  من ذلك تنقص أه  

نم  القص  منه بي ن الحق، وتصحيح م  يقع من أوه م وأخط ء،  العلم، ليس اله ف من ذلك نتقص أه  العلم، وا 
ألنه يصحح عل   ( للخط)  البغ ا ي؛موضح أوه م الجمع والتفريق في مق مة أن يقرؤوا وأوصي ط   العلم 

ط ل   (قموضح أوه م الجمع والتفري  ري وأحم  وغ)ره، يصحح عل  الكب راألئمة الكب ر، يصحح عل  البخ 
العلم إذا تصور موقف الخط)  وهو إم م من أئمة المسلم)ن، ويقو  مث  هذا الك م ب لنسبة للكب ر عرف  )ف 
خ ص، وأن القص  من ذلك  له بي ن الحق، والوصو  إل   )تع م  أه  العلم بعضهم مع بعض بص ق وا 

ن هذا يصحح عل    إطر شخص يقو ألنه ق  )جو  بخ  راف ب لفض  ألهله، هذا أمر مطلو ؛واالعت ،الصوا 
والتي  ،ولوال هذه المق مة التي ذ ره  ؟حم  وابن مع)ن، وش يص)ر هذا ري ومسلم وأبي ح تم وأبي زرعة وأالبخ

م   أنه لوال هؤالء -رحمه هللا-عل     ط ل  علم أن )راجعه  مع م   تبوه  ث)ر في هذا الب  ، ب)ن الخط)  
  .هذا أمر ال )نفك منه أح  نس ن ويخطئ، يقع في شيء من الخط اإلص ر شيء، لكن ال يمنع أن )هم 

م  ) رى ه  هي  ؟يشأربع)ن إ ))لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من اإلثم لكان أن يقف أربعين((
خ، بهم، ولذا لم  جيء ب لت رية، إذا لم )ذ ر التم))ز ف لمم)ز مهي مبهم ؟أربع)ن )وم أربع)ن شهر أربع)ن سنة

ج ء إليه شخص بصك فيه  )ن عل  شخص إل  شعب ن، يعني  -رضي هللا عنه-ب اية الت ريخ من قب  عمر 
م  ) رى، وبعض الن س ؟ شعب ن الم ضي أو شعب ن الق  م  م  فيه، ق   ؟يح  في شعب ن، لكن شعب ن سنة  م
 لك ن أن يقف أربع)ن((    وهن  ،م  ) ري، هذا موجو  ؟لكن سنة  م ،يعرف أنه مولو  في نصف رمض ن

احتم   تكون أربع)ن  ؟م  هذه األربع)ن ؟ولتعظيم األمر وتهويله، وش األربع)ن ذا وأحي نً  يحذف التم))ز للتفخيم؛
فيحذف المتعلق، أحي نً  يحذف المفعو ، وأحي نً  يحذف    لك ن أن يقف أربع)ن خ)رًا له((احتم   قرن بع ، 

  لك ن أن يقف  )تصوره هن ، في ون أش  وأعظم م  )خطر عل  الب  هن    مسرح،    الظرف ليسرح الذ
  ه)ن.األمر ليس ب لسه ، ليس ب ل أربع)ن خ)رًا له من أن يمر ب)ن ) ي المصلي((



والمس لة خمس  ق ئق، تج  السرع ن  "ال أدري قال: أربعين يوما  أو شهرا  أو سنة"الراوي  "قال أبو النضر"
األمر يقف أربع)ن    لو يعلم الم ر((  المصل)ن من أج  خمس  ق ئق أو أق ، وهن )خترقون الصفوف ويتخطون 

ليس ب له)ن، والمس لة مس لة إثم عظيم، أبيح  المق تلة من أجله، فليس من السه  أن يمر اإلنس ن ب)نه وب)ن 
لح )  الذي )ليه، سي تي في ا سترته وهو يصلي، وهذا )   عل  تحريم المرور ب)ن ) ي المصلي إذا استتر،  م 

 نعم.
 عفا هللا عنك.

))إذا صلى يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-قال: سمعت النبي  -رضي هللا عنه-وعن أبي سعيد الخدري 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو 

 .شيطان((
صلى هللا عليه -قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه-سعيد الخدري  "عن أبي  -تع ل  رحمه هللا-يقو  
هذه يست   به  أه  العلم عل  أن األمر ب تخ ذ الستر  ليس  "))إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره((يقول:  -وسلم

نم  عل  سب)  االستحب  عل  سب)  الوجو  ن مم  )   عل  أن له أ   إذا صل  أح  م إل  شيء يستره(( ، وا 
ب لن س بمن  إل   صل  -عليه الص   والس م-يصلي إل  غ)ر ستر ، وسي تي بح )  ابن عب س أن النبي 

صل  في  -عليه الص   والس م-والنبي  "إل  غ)ر ستر "  غ)ر ج ار، وج ء توضيحه في بعض الرواي  
  ليستتر أح  م في   تخ ذ الستر ف   عل  أن األمر ب المسج  الحرام إل  غ)ر ستر ، والط ئفون يمرون ب)ن ) يه،

وليس عل  سب)  الوجو ، وهو قو  ع مة أه  العلم، أوجبه بعضهم  ،هذا األمر ل ستحب   الص   ولو بسهم((
وتكون ب لج ار،  ،ف لستر  مستحبة   إذا صل  أح  م إل  شيء يستره من الن س((لألمر، لكن هذا ص رف 

  .خص مقصو  أنه  تكون بشيء يعرف الم ر أن هذا يصلي، شيء شوتكون بمؤخر  الرح ، وتكون ب لسهم، ال
هذا الح )  مث  به ابن الص ح للمضطر ، فق  روي عل  نحو عشر     فإن لم )ج  فل)خ  خطً ((وأم  الخ  

رجح بعض الطرق عل  بعض، وانتف  عنه  -رحمه هللا-أوجه مختلفة، مث  به للمضطر ، وابن حجر 
ب  هو ح )  حسن، فعل  هذا تكون الستر   ،ولم يص  من زعم أنه مضطر   لوغاالضطرا ، وق   في الب

ال ف لح )  فيه   م طوي  أله  العلم،  ب لخ ، وفي ح م الخ  طرف السج   ، عن  من يقو  ب ن هذا )جزئ، وا 
أرا   ي ف المصلي بصره عم  وراءه ، )نظر في موضع سجو ه، وليمنع منمن الستر  عن  أه  العلم ل والح مة

  م  إذا لم يستتر فليس له أن يمنع.االجتي ز  ونه ، أ
ولو مؤخر   ، )راه الن س، الال تصور أن الس تر بح) تيعني م     إذا صل  أح  م إل  شيء يستره من الن س((

ال ج ار وح ئ  قص)ر، أو أ ن  شيء، ف را  أح  أن )جت ز ال عص ، وا   ب)ن ) يه، أي أح    ئنً  من رح ، عنز  وا 
  فإن   ن ال )ر ه إال ال فع ب ل)  يفع )ر ه األسه  ف ألسه ، إذا   ن  تر ه اإلش ر  فليفع ، إذا     فل) فعه((   ن

يعني )نتق  من األسه  إل  األش ، لكن ه  يص     فليق تله(( .. فع رجع ، فعه رجع ،رفض أب  فليق تله((
لتكون    فليق تله((  فليقتله، إنم  ق    بقت ، م  ق  هذا ليس  ؟األمر إل  أن )خرج المس س من ج)به ويقتله

هذه هي العلة، فإنم  هو شيط ن، ال شك أن الشخص    فإنم  هو شيط ن(( فعة ب)ن االثن)ن هذه هي المق تلةم ا
  الذي يصر عل  أن )ؤثر في ص   أخيه المسلم هذا شيط ن، مث  هذا شيط ن ليس  له حرمة، منهم من يقو 



يعني لعنهم، فليق تله  نً ، ق ت  هللا ال)هو  والنص رى ق ت  هللا ف   هذا من ب   المق تلة،  م  تقو  (  فليق تله(
ألن الس  والشتم )ن في مقتض  اإلقب   عل  الص  ، ب   لكنه قو  ضع)ف؛ ،ب لس  والشتم، هذا قو  ق)  به

وهو  ،هذا ق)  بهبع ، هذه مش لة،  ص  ي لعنه، أن  تشتم وأن  في اليعن هذا مبط  للص  ، ق ت  هللا ف ن
  شتمه ولعنه أسه  من قتله، وج ء في الح )  الصحيح  قو  ضع)ف، ف  ن مث  هذا استبع  مس لة القت ، ق  

شيء يصلي في  همي ون ب)نه وب)ن وليس في هذا مستمسك لمن أرا  أن )تقص  الن س   لعن المؤمن  قتله((
ليس المرا  به القت ، المق تلة هي المف علة ب)ن االثن)ن، ي ون ال، ال، مس س، طريقهم إذا أرا  أن )جت ز ومعه 

  .فيه شيء من الم افعة، أم  أن تص  إل  القت  ف 
)ج     ف را  أح  أن )جت ز ب)ن ) يه فل) فعه(( ي من طرف واح ، لكن ليس هذا منه ت تي صيغة المف علة وه

فعن هم أنه إذا صل  الشخص في طريق  ة عن هم تف ص)  وتف ريع،والم لكي  يعرض ص ته لخل ،؛ لئ ال فع
الن س والم ر ليس  له من وحة عن هذا الطريق، م  في طريق إال هذا، والمصلي ق  استتر فبرئ  عه ته، والم ر 

ذا   ن للم ر من وحة والمصلي مستترعليه يمر وال  ليس  له من وحة، إذا ال إثم عليه ف إلثم عل   ،شيء، وا 
ذا   ن الم ر ليس  له من وحة ا ، والمصلي لم يستتر ف إلثم عل  المصلي  ون الم ر، م  له طريق ث نيلم ر، وا 

ذا لم يستتر المصلي والم ر له من وحة ف وسب   ،ف را  أح  أن )جت زهاستتر عل)هم ، لكن في هذا الح )  ثم إل وا 
سع)  وسترته، ف فعه أبو سع)  فنظر الش   فلم )ج  الح )  أن ش بً  من بني أبي معي  أرا  أن )جت ز ب)ن أبي 

  إذا صل  أح  م إل    -صل  هللا عليه وسلم-ف فعه أبو سع) ، فق   النبي  مس غً ، م  وج  طريق إال هذا،
  إذا صل  أح  م إل  شيء   يقو  -صل  هللا عليه وسلم-سمع  النبي "  فق   أبو سع)  شيء يستره((

ليس  له من وحة، ومع ذلك  فعه أبو سع) ، فعليه أن )نتظر، وفي  ،ف لش   لم )ج  مس غ ً إل  آخره،  ...يستره((
ولو لم ي ن له من وحة، )نتظر    لك ن أن يقف أربع)ن خ)رًا له من أن يمر ب)ن ) ي المصلي((  الح )  الس بق

ن، بعض الن س إذا م  يعرض ص ته للبط  ،وي حظ الم رين ،ي  أخي، لكن عل  المصلي أن ي حظ ص ته
  نه مختبئ بح)  ال يشعر به أح ، مختبئ من   نه يقص  أن يمر الن س ب)ن ) يه،صف يصف في م  نه  

ال اليم)ن والشم   و  الق ام مفتوح م  في ستره، صحيح هذا يفعله بعض الن س، تج  بعض الن س يصف ب ي ا 
أق  األحوا   إذا صل  أح  م فليستتر((   ..، عليك أن تحت ط لص تكح ، مث  هذا، م  عليه من أم  ن

  ، والمق تلة المرا  به  الم افعة.االستحب  ، فإن أب  فليق تله فإنم  هو شيط ن
 نعم ن خذ الح )  الذي بع ه.

 عفا هللا عنك.
ت راكبا  على حمار أتان، وأنا يومئٍذ قد ناهزت االحتالم، لبقال: أق -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عباس 

يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف،  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا و 
 .فنزلت فأرسلت األتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد

ج ء في الح )  الصحيح أنه يقطع ص   الرج  إذا مر ب)ن ) يه المرأ  والحم ر والكل ، وج ء في بعض 
عل    أقبل  راكبً  عل  حم ر أت ن، لو ق    ب ألسو ، وهن  في هذا الح )  ح )  ابن عب س، ق  الرواي   تق))  
هي أنث  الحم ر، ف لحم ر يطلق عل  الجنس مث  اإلنس ن عل  الذ ر واألنث ، واألت ن خ ص  ؟أت ن م  ي في



عليه الص   -النبي  ناهزت االحتالم" "أقبلت راكبا  على حمار أتان، وأنا يومئٍذ قد   أت نةب ألنث ، ولذا ال يق  
وابن عب س ول  قب  الهجر  بث  ، يعني عمره ث ثة عشر  سنة، م   ،يصلي في من  في السنة الع شر  -والس م
 -عليه الص   والس م-والح   أن النبي  يصلي" -صلى هللا عليه وسلم-"ورسول هللا  ، ن هز االحت ماحتلم
ال )لزم من ع م الج ار ع م الستر ، وج ء  يقو  ابن  ق)ق الع)   ى غير جدار"بالناس في منى إل" يصلي

"فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت  تر يعني إل  غ)ر س ،التفس)ر في بعض رواي   الح )  إل  غ)ر ج ار
ص   عليه ال-والعبر  بإقرار النبي  فلم ينكر ذلك علي أحد" ،ودخلت في الصف -ترع -ترتع وأرسلت األتان 

، إال أنه لو   ن مم  )ن ر لب  ر الصح بة ب إلن  ر عليه،  م  ب  روا ب إلن  ر عل  من ب   في المسج ، -والس م
ع ص ته، واست   به ب لح ) ، ابن عب س )ري  أن يست   عل  أن مرور األت ن ب)ن ) ي المصلي ال تقط

المرأ    ح )  ع ئشة اآلتيو ع الحم ر الص  ، أن الص   ال تقطع بمرور شيء، ال يقط  ح )  ع ئشة اآلتيوب
ال تقطع الص  ، فحملوا القطع عل  النقص من األجر، ال البط ن، والمشهور عن  الحن بلة أنه ال يقطع الص   
إال الكل  األسو  البهيم، وأخرجوا الحم ر بح )  ابن عب س، وأخرجوا المرأ  بح )  ع ئشة، واالست ال  إنم  )تم 

و إم م، أم  ب لنسبة للم موم فح مه معروف، ستر  ، وهو يصلي منفر  ألحم ر ب)ن ) ي المصلي وسترتهلو مر ا
اإلم م ستر  لمن خلفه، فلو مر ب)ن ) ي اإلم م بطل  ص ته، وتبط    اإلم م ستر  لمن خلفه، ومنهم من يقو 

عل  ع م بط ن الص   بمرور هذا الح )  ص   الم موم ببط ن ص   إم مه، ف  )تم االست ال  بمث  
ال إم م وال منفر ، والم موم سترته إم مه، وج ء في بعض األخب ر أن ستر   الحم ر؛ ألن الحم ر م  مر ب)ن ) ي

الح لة، فإذا مر ب)ن ) ي هذه ، م  ج ء في هذا الح )  يحم  عل  ..لكن مث  هذا ،اإلم م ستر  لمن خلفه
ويبق  الح )  محفوظ ببط ن ص   المصلي  ،ب)ن ) ي اإلم م أو المنفر  الم موم ال )ؤثر، بخ ف م  إذا مر

فمرر   ،بمن  إل  غ)ر ج ار -عليه الص   والس م-بمرور الحم ر، ومثله المرأ  عل  م  سي تي، فصل  النبي 
ال  ،ف ونه مر ب)ن ) ي بعض الصف ولم يمر ب)ن ) ي اإلم م وال المنفر  ،ب لحم ر ب)ن ) ي بعض الصف

 ... الث   المذ ور ، نعم.  يقطع ص   الرج ((يست عي هذا أن )خرج الحم ر من عموم 
 .عفا هللا عنك
ورجالي في  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: كنت أنام بين يدي رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 

 .يها مصابيحقبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئٍذ ليس ف
ورجالي  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: كنت أنام بين يدي رسول هللا  -رضي هللا عنها-عائشة "ح )    اهذو 

المؤلف  في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئٍذ ليس فيها مصابيح"
ن عب س وح )  ع ئشة تخصيص را  ح )  اب)ري  ويقص  من إ) ،وهو من الحن بلة، من أئمتهم المعروف)ن

رواه الجم عة إال البخ ري، ولو   ن الح )  عل     فإنه يقطع ص ته المرأ  والحم ر والكل  األسو (( الح ) 
شرطه ألور ه قبلهم ، لكنه أور  مفر ا  مسلم، عل     ح   هذا الح )  صحيح، القطع بمرور الث ثة صحيح، 

خراجه من عموم الح ) ، ويري  استثن ء المرأ  من شمو  الح )  له ، وعرفن  م   ،لحم روالمؤلف )ري  استثن ء ا وا 
في الحم ر أنه ال يستثن  من الح )  إال لو   ن مروره ب)ن مصلي وب)ن سترته، واإلم م ستر  لمن خلفه، ومنهم 

 ،س ن أن يمر ب)ن ) ي الصفمن يطلق ستر  اإلم م ستر  من خلفه، ف لم موم ال يطل  له ستر ، وعل  هذا لإلن



ال سيم  إذا  ع  الح جة إل  ذلك، أحي نً  في الحرم)ن الشريف)ن يحت ج اإلنس ن إل  أن يمر ب)ن ) ي الصف، 
  وال أثر له في ص   الم موم)ن، ف  )تم االست ال  ب الستثن ء إال لو مر ب)ن ) ي منفر  أو إم م، و ذلك ح ) 

ورجالي في قبلته،  -صلى هللا عليه وسلم-كنت أنام بين يدي رسول هللا  قالت: -رضي هللا عنها-عائشة "
ذا قام بسطتهما"  صبعه في رجله طعن ب فإذا سجد غمزني" الحجر  ضيقة، ال تستوع  واح   "فقبضت رجلي، وا 

ي غرفة ال ف ،وأشرف الخلق ،، أفض  الخلق-عليه الص   والس م-تصور عيشه نيصلي وواح  ن يم، وهن  
-"بين يدي رسول هللا وهذا )   عل  أنه تكرر هذا، والصيغة ل ستمرار  "كنت أنام" وع  ن ئمً  ومصلي ً تست

ويحتم  أن ي ون بح ئ ، يعني مستتر ، ويحتم   ورجالي في قبلته، فإذا سجد غمزني" -صلى هللا عليه وسلم
"فإذا سجد غمزني،  ملك إربهي -والس معليه الص   -لكن من غ)ر شهو ، والنبي  ،أن ي ون ب ون ح ئ 

ذا قام بسطتهما" هذا اعتذار  "والبيوت يومئٍذ ليس فيها مصابيح" تحت ج إل  بس  الرجل)ن فقبضت رجلي، وا 
ال س ج  و ؟ م  ت ري هو راكع لم ذا م  تكف الرج  وتبس  من غ)ر غمز  ألنه ق  يقو  ق ئ  ؛منه  الو ا   ق ئم ا 

ال..؟ )ه  إض ء  وال  هرب ء، وال سرج، ه ذا   ن  الحي  ، حي   الن س إل  ألنه  ليس ف)ه  مص بيح، ليس ف وا 
أو أق ، ليس ف)ه  مص بيح، فهذا الذي )جعله  تحوجه إل  غمز،  ،نصف قرن   وق  قري ، يعني إن شئ  فق 

 )هوي إل  السجو ، والحن بلة يست لون بهذا عل  أن المرأ  ال تقطع م لو   ن ف)ه  مص بيح  ف  رجله  بمجر  
يعني لو صل   ،وه  ح م الق ر هو ح م الم ر؟ ال، )ختلف ؟ص   الرج ، لكن ه  صنيع ع ئشة هذا مرور

والح م معلق ذا،  تخذ إنس ن ستر ، هذا م  هو بمرورشخص، ال ب س، لو ا ، ج لس وصل  إل إنس ن إل  إنس ن
  استثن ء المرأ  من عموم ح ) ب لمرور، ح م القطع معلق ب لمرور، وليس الق ر   لم ر، ف ستثن ء ع ئشة و 

ال يستقيم وال )تم إال لو مر  بجسمه    مً ، ع ئشة تستن ر  ،الث ثة ...  يقطع ص   الرج  إذا مر ب)ن ) يه((
يعني ه  الملحوظ في هذا استواء الرتبة ب)ن النس ء  "س ويتمون  ب لحمر والك  "  وتقو  ،عل  من )روي الح ) 

ألنه ق   ؟ومروره  ب)ن ) يه أش  من الحم ر والكل  ،لملحوظ أن المرأ  وافتت ن الرج  به أو ا ؟والحمر والك  
 ؟!سووا امرأ  ب ل  وحم روين...؟  ؟وين حقوق اإلنس ن  يسمع بعض الن س المفتون)ن مث  هذا الك م ويقولون 

غ  الرج   النس ء، فلو المس لة الم حظ ف)ه  المصلي، وحفظ ص ته عن    م  يشغله، أعظم م  يش ، ال،ال
 ،ال ؟وأش  من الحم ر، ه  يعني أنه  أخس من الكل  والحم ر ،ن المرأ  في هذا الب   أش  من الكل   إق) 

نم  هي تفتن الرج  أكثر من الكل  والحم ر، يعني هذه ال اللة  اللة اقتران، ه  هي ت   عل   ليس هذا، وا 
قتران ضعيفة عن  أه  العلم، وضعفه  عن  جم ه)ر أه  العلم اال اللة   أوالً  ؟االشتب ه ب لح م من    وجه

ن لم تكن   معروف، األمر الث ني أن وجه الشبه ب)ن الث ثة شغ  القل ، القل  )نشغ  بمرور هذه األمور، وا 
 المقصو  أن م  ق لته ،قرنه  مع الكل  والحم ر لخسته  مث  الكل  والحم ر، ال مرأ  أش  فليس  ب ق ، وليسال

عليه الص   -مر ه إل  اجته  ه ، مم  )   عل  أنه  لم تسمع الح )  من النبي  - رضي هللا عنه-ع ئشة 
ال لو سمعته منه -والس م م    ن له  خ)ر  في األمر أب ًا، وليس له  أن تن قش أو  -عليه الص   والس م-، وا 

حة، لكن هؤالء قوم من المفتون)ن، أم  من تج   ، نعم )وج  من )ن قش ويج    في األح  )  الصحيحة الصري
، ال وبمحم  رسوالً  ،وب إلس م  )ن ً  ،من رضي هللا رب ً  ،-عليه الص   والس م-  ن هواه تبعً  لم  ج ء به النبي 
ر ا أَ  يم ن أن )ن قش إذا صح الخبر ِمَنٍة ِإَذا َقَضى َّللاَُّ َوَرُسوُلُه َأم  ِمٍن َواَل ُمؤ  ِخَيَرُة ِمن  }َوَما َكاَن ِلُمؤ  ن َيُكوَن َلُهُم ال 



} ِرِهم  م  ألح    م، وفتح ب   النق ش والحوار ب لمس ئ  الشرعية حقيقة مؤذن بخطر  [( سور  األحزا 16 ] َأم 
ليس له أن )ن قش،  ،-ج  وع -صح الخبر انته  اإلش   ، م  ألح    م، اإلنس ن معب  مذل  هلل إذا عظيم، 

محفوظ، فمرور   ((ر ب)ن ) يه الحم ر والمرأ  والكل  يقطع ص   الرج  إذا م  الح )  ف)بق  ،هللا المستع ن
هذه األمور ب)ن ) ي المصلي مبط  لص ته، والجمهور يحملون البط ن عل  نقص األجر، ال عل  أنه  ال 

، وأخرجوا الحم ر والحن بلة معروف مذهبهم أنه ال )بط  الص   إال الكل  األسو  البهيم ،تجزئ وال تصح، ال
يشم     مصلي،    إذا صل  أح  م((  والمرأ  بح )  ع ئشة، وعرفن  م  في ذلك، ح )  ،بح )  ابن عب س

 نعم؟
 .......طالب:

ن المرأ   اخلة في مث  هذا ي ون الذي يقطع ص ته  الرج ، ب عتب ر أنه هو الذي يشغ  قلبه ،   إإذا قلن  ،ال
ذا   ن  العلة منصوصة ن الح )    إنه  شغ  القل ، لو   ن  منصوصة في ح )  من األح  )  قلن وأ ،وا 

بعض الن س تمر ال فرق، لبتة، ومرور رج  أو امرأ  أو طف ، لو وج  شخص ال ح جة له ب لنس ء أ ) ور معه ،
ه  بعض الن س ه ذا، جن ز ، ه المرأ  الف تنة في   م  زينته   م  لو   ن  محمولة عل  األعن ق،  من عن
ذا  ؛ن مث  هذا ال تبط  ص ته، ال  إنقو  ألن العلة ليس  منصوصة، إذا نص  العلة  ار الح م معه ، وا 

  .استنبط  ال، وهللا أعلم
 وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ، نب)ن  محم وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (17ب الصالة )كتا -عمدة األحكام  :شرح

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 
 

 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.
 سم.

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 باب: جامع 

))إذا دخل : -صلى هللا عليه وسلم-هللا  قال: قال رسول -رضي هللا عنه-عن أبي قتادة بن ربعي األنصاري 
 .أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين((

نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن، أم   ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله ،الحم  هلل ر  الع لم)ن
 بع   

   -تع ل  رحمه هللا-فيقو  المؤلف 
 باب: جامع 

ب     األبوا  التي )ري ه  ق   الكت ، إذا انته  من راخمث  هذا الب   في أو  علم أن )ذ رواجر  ع    أه  ال
ج مع، يضع فيه أح  )  ال تن رج تح  األبوا  الس بقة وال الكت  الس بقة، أم  هن  وضع أح  )  من  ت   

أجزاء   هذه األح  )  ب)ن وأيضً  هو جع ،فلو ترجم لك  ح )  أو ح )ث)ن  م  مض  بترجمة تخصه الص  
من صفته ، ف  أعرف وجهً  لهذا الب   في هذا الموضع، مع أن والتشه   ،ب)ن صفته  وب)ن التشه  الص  ،

ق  جر  ع  تهم في جع  الب   الج مع في أواخر و األح  )   له  الموجو    له  تن رج تح   ت   الص  ، 
م ن إ راجه في األبوا  الس بقة ) رج، الكت ، بح)  )جمعون أح  )  ال تن رج تح  أبوا  سبق ، أم  م  ي

وعل     ح   الكت   بهذا الترت)  وبهذا االنتق ء، وبهذا التحرير، مح  عن ية وحف و  من أه  العلم فمنذ أن 
 ذا عل  أنه حفظ وتراجم أه  العلم )ن ر أن تج  ف)هم من ال )نص في ترجمته  ،ألف الكت   إل  )ومن  هذا

منتق  من الصحيح)ن، فهو من أفض   ت  األح  م، نعم  ت   ألنه  فظ عب  الغني؛، و ت   العم   للح و ذا
ألن هن ك أح  )  من أح  )  األح  م ال توج  في الصحيح)ن، موجو   في السنن والمس ن)   ؛فيه إعواز  ب)ر

 به  الكت  األخرى،   لمنتق  والمحرر والبلوغ وغ)ره . واامت ز  ،وغ)ره 
صلى -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي قتادة حارث بن ربعي األنصاري "  يقو  الح )  األو 

ح  مفر   إذا  خ  أح  م( أ "))إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين((: -هللا عليه وسلم
  خ  ؟مض ف فيعم الجميع، أي  اخ  للمسج  ال ب  أن يصلي ر عت)ن، لكن ه  يشم  خط)  الجمعة مث ً 

ال يصع  إل  المنبر و  الجمعة خط)  لم   -عليه الص   والس م-النبي  ؟يصلي ر عت)ن عمً  بهذا الح ) ا 



صل  الع)  ر عت)ن، لم  -عليه الص   والس م-ي المنبر، وهذا مخصص لهذا الح ) ، النبي  خ  المسج  رق
الو وال بع هم ، فمن  خ  لص   الع)  يصلي قبلهم   يص     إنه يشمله عموم هذا الح ) نقو  ه  ؟م  يصلي ا 

وه  ترك الر عت)ن قب  الع)  وبع ه  من قبله  لم يص ؟ -عليه الص   والس م-ألن النبي  ال يصلي  أو نقو 
 ؟أو ألنه انشغ  ب لص   ص ص   الع)  بهذا؛ ليشم  عموم األمةمن أج  تخصي -عليه الص   والس م-

الم موم قب  اإلم م يصلي عة، وعل  هذا إذا صل)  الع)  في مسج ، و خ  والمقصو  شغ  البق، انشغ  ب لص  
الو ر عت)ن  يشمله عموم هذا الح ) ، يص ق عليه أنه  خ  المسج ، فيصلي ر عت)ن،  ونه يصلي،  ؟م  يصلي ا 

ص  ؛ انشغ  ب ل -عليه الص   والس م-وال بع هم  في م  نه ، النبي    قبلهم لم يص -عليه الص   والس م-
القبلية،  ةألن الص   تق م،  م  لو  خ  الم موم وق  أقيم  الفريضة، )نشغ  به  عن تحية المسج ، وعن الراتب

والمقصو  من وجو  الر عت)ن شغ  البقعة، ولذا تت  ى ه ت ن الر عت ن ب ي ص  ، لكن ال ب  أن تكون ر عت)ن 
لس وأخ لف النهي   بع  ص   العش ء، وب اًل من أن أجأن  أ خ  المسج  إذا ق     حت  يصلي ر عت)ن((ف كثر 

أوتر بث  ، أوتر بخمس، أوتر   ال ب  من ر عت)ن، لكن لو ق    أنويه  وتر وتكفي، نقو  أصلي ر عة واح  
ألنه ص ق عليك أنك أت)  بر عت)ن، والمس لة خ فية ب)ن أه  العلم، لكن ال تت  ى وال    لك ذلك؛بتسع، نقو 

ه  يشم     م  يم ن أن يطلق    إذا  خ  أح  م المسج (( في هذا الح )  إال بر عت)ن ف كثرث   )تم االمت
مصل  خ ص خ رج البل  يسم  جب نة،   الجن ئز له  ن مصل  الع)  مثً ، مصل  الجن ئز،  ؟عليه مسج 

ذي أمر الحيض ب عتزاله فله الع)  المصل  يصلون هن ك، تكون قري  من المقبر ، وأحي نً  في جزء المقبر ، وأم  
أح  م، أي نعم هو  ون المسج  في األح  م، وفوق مصل  الجن ئز، ولذا يقرر أه  العلم أن مصل  الع)  
مسج ، ومصل  الجن ئز ليس بمسج ، ط)  المسج  الذي معروف ح و ه ومع لمه ال شك أن له جميع أح  م 

وق  واح ، الظهر مثً  ه   هوائر الح ومية، يصل  فيوفي ال  ،المسج ، لكن المصلي   في األم كن الع مة
بيع معه، لم )وقف عل  أس س أنه  ج ، ب ل)  لو أنه بيع هذا الم  ني خذ أح  م المسج ؟ ال ي خذ أح  م المس

مسج ، وليس  فيه مع لم المسج ، وال تت  ى به الجم عة المطلوبة ح)  )ن  ى به ، ولذا من يسمع الن اء )لزمه 
من هذا الم  ن ، اللهم إال إذا ترت  عل  خروجه  في غ)ره وأ، وال ي في أن يصلي في مصل  ال ائر  اإلج بة

من أج  حفظ العم ،  هذه المس لة رخص ف)ه  أه  العلم أو م  أشبه ذلك، ،أو تض)يع للط   ضي ع للعم ،
  ط   من الضي ع والتس) .وحفظ ال

لن أجلس أب    وأستمر واقفً ، أو ق     أري  أن أ خ  المسج  لو ق  ))إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس((
 ؟م  أن  بج لس، انس ح عل  طو ، )تم أو م  )تم   ال )جلس((  ق   وأضطجع، أن  ج ي أب  أن م خ ص، ه

أن  م  خ لف ، ولو   ن  ،جلس م  أن  يقو    ؟لو وقف س عةنعم؟ الم  ،  ؟أب  أقف  ولو ق   ؟تلزمه الص  
م  يس)ر يقتضي الجلوس، وهذا العم  يفو ، يعني مث  الذي )ر بون اآلال  هذه لل روس، وف)ه  ب) ه ع

أن  أر   الذي ب) ي وأصلي ر عت)ن، يعني جلوس غ)ر مقصو ، وق  مث  هذا لو   مصلحة تخ م ال رس، يقو 
ال أب    ، ق  المسج ،  خ  مع هذا الب   وصل  ر عت)نفي  خو  الخرج من ب   و خ  مع ب  ، هو )ري  

هذا خرج ل) خ  )لزمه ر عت)ن أو م    أمر عل)هم، أطلع وأ خ ، نقو اللي أجلس بتلك الزاوية، لكن م  أن  مؤذي 
رضي، ووج ه ضنك ق  مث  هذا من صل  في المسج  الحرام مثً ، صل  الفرض مثً  في ال ور األو  ؟)لزمه



 ئي، وصل  في السطح، قب  ورق  السلم الكهرب ،ب  أطلع السطح، فطلع مع ال  ق  ؟ يشوض)ق وحر وم ري إ
الو   تصلي ر عت)ن نقو م .....   خ  لذا  من يفرق ب)ن من خرج لذا  الخروج، و  هممن ألن ؟م  تصلي ا 

م  إذا   ن الف ص  قص)ر، يعني )تر   عل  المسج ، هو ج لس رق ب)نال خو ، ومن خرج ل) خ ، ومنهم من يف
الو   البرا   برع يشر  ويرجع، )لزم إل ف را  أن )خرج ،في المسج  خرج ل)توض  ويرجع، وال ور  قريبة  ؟م  )لزم ا 

 ،   لحط   والجم  مقيس عل  من )تكرر  خوله عل  م ة إذا   ن الف ص  قص)ر، وهذا  ج ًا، هم يقولون 
الو ..، )لزمه إحرام يموزين   وعل )تكرر  خولهم، )وميً  ) خلون عل  ال، وغ)رهم ن   إعن  من يقو  ؟م  )لزمه ا 

نه ال )لزم اإلحرام إال   إمذه  عن  الحن بلة، وجمع من أه  العلم، أم  من يقو الاإلحرام )لزم     اخ ، وهو 
ممن أرا  الحج والعمر ، هذا م  فيه إش   ، لكن الذي  م  هو منصوص ومنطوق الخبر، من أرا  الحج والعمر ، 

ر  خوله إل  الذي تكرر  خوله م  )لزمه يحرم    م   خ ، ف لذي تكر هذا    ب نه )لزم     اخ  يقولون يقو 
والمشقة تجل  التيس)ر، فمن  خ  ل)خرج  المسج  مع ف ص  يس)ر هذا عن هم ال )لزمه تحية؛ ألن هذا يشق

 شبهه، أو بي لم شخص عن  الب   ) خ  هو حي المسج )تس محون في أمره، من خرج قريبً  ليعو  ليشر  أو 
ال من  خ  ج ء التوجيه النبوي والحم      ف  )جلس حت  يصلي ر عت)ن((هلل، فمث  هذا )تس مح في حقه، وا 

لم يق  ع مة أه  العلم عليه، و هذا وع مة أه  العلم عل  أن النهي للكراهة، واألمر ب لر عت)ن ل ستحب  ، 
ف، ذ روا صوارف  ث)ر ، فمثً  ر يس)ر من أه  العلم، وهو مقتض  اللفظ الوجو ، لكن الصوار بوجوبه إال نز 

واح  جلس، وج   ،ج لس في المسج ، ث ثة -عليه الص   والس م-ح )  الث ثة لم  مروا ب لمسج ، والنبي 
أم  األو  فآواه    أال أخبر م بخبر الث ثة؟  فرجة فجلس، وآخر جلس في آخر الحلقة، والث ل  انصرف، ثم ق  

وم  حفظ أنهم  صلي  تحية  هللا منه، وأم  الث ل  ف عرض ف عرض هللا عنه(( ي ف ستح هللا، والث ني ف ستحي 
كث)ر، يعني قض ي  متع    في مث  هذا، فللموج  أن الالمسج ، هذا من الصوراف، ويذ رون مث  هذه القض ي  

قله من لتخصيص ال )لزم نقله في    ح  ثة؛ ألنه نوج ء األمر به عل  وجه ا ،ن م  تقرر في الشرع  إيقو 
 م م  يحت ج نق  ث ني، احتم   أنه ،هذا معروفيص)ر  ،، ف  )لزم أن )نقله    أح ، خ صتقوم الحجة بنقله

يعني لو لم ي ن صلي ،  ؟صلي  تحية المسج ، لو م  صلي  التجه إل)هم  م  أتجه إل  غ)رهم ، صل)  ر عت)ن
   قم فص  ر عت)ن((  ال، ق    ق   ت)ن؟((  صل)  ر ع  جلس، ق   ،)خط  -عليه الص   والس م-والنبي 

 عل  أنه  ل ستحب  ، وذ روا من الصوارف -وهذا مذه  ع مة أه  العلم- وال )لزم أن )نق ، ومنهم من يقو 
لمسج ، عل     ح   األمر وليس منه  تحية ا في ال)وم والل)لة((خمس صلوا   تبهن هللا     م  ذ روا، ومنه 

  أن األمر ل ستحب   وليس للوجو .   أه  العلموالمفت  به عن المعتبر
يء أمر بض ه، فإذا نهي عن نهي عن ض ه، والنهي عن الش  األمر ب لشيء يقو  أه  العلم   ف  )جلس((

ر عت)ن، فإذا لم يحص  منه الجلوس وهي ص    ،هو نهي عن الجلوس مغي  بغ ية ؟ه  هو أمر ب لقي م الجلوس
نه مربوط بغ ية، ف  تلزمه هذه الغ ية، ومعلوم عن  أه  العلم أن األمر ب لشيء إذا   ن أل ال تلزمه هذه الغ ية؛

 ،ونهي عن ض ه بمفهومه، لكن إذا   ن له أض ا ، أكثر من ض  ،ض ه واح  ص ر النص أمر ب لشيء بمنطوقه
 )جلس، ه  معن  فعن ن  ف  ؟فه  هو نهي عن جميع األض ا  أو عن واح  منه ، أو ال )تن و  األض ا   له 

من أض ا ه االضطج ع، فإذا اضطجع عن  أيضً  يعني الجلوس ض ه القي م، وعن  الظ هرية  ؟يقففلهذا 



نه ال يم ن أن يضطجع حت  يمر   إ، خ ص ألنه م  جلس، إال عن  من يقو يءشه علي  الظ هرية م
الو تصور اضطج ع من غ)ر جلوس، )تصور ب لجلوس، م  )  ن، عل  طو  بيطيح، م  يميعني  ؟م  )تصور ا 

ألنه ال )نفك االضطج ع من الجلوس، ف الضطج ع ال يح  اإلش     م   فإذا اضطجع ص ق عليه أنه جلس؛
وبإم  نه أن يصلي ه ت)ن  ةيقو  أه  الظ هر، نعم إن وقف ف  )تجه إليه النهي، لكن من الذي يقف م   طويل

 ،أن  لن أجلس  ق   ذام، فيصلي ر عت)ن ثم )جلس، لكن إهذا محرو  ؟خشية أن يصلي ؟الر عت)ن في  قيقت)ن
إذا   ن الم نع فمث  هذا له وجه ش الم نع الشرعي؟ النهي م نع شرعي، ، ال سيم  إذا   ن الم نع شرعي، إيأقف

وهللا أن  اآلن  رس، إن صل)  فلن أعق  من ص تي شيء، ولن أستف)  من   مرغ  فيه، له وجه، إذا ق  
أقف إل  أن )نتهي ال رس، هذا مبرر ب  لن أستف)  من ال رس، ولن أعق  من ص تي شيء، ف ن  ال رس، يعني 

أن  ب جيك ق    ميع  ك المسج ، وط   قي مه،   )بي )نتظر شخص، ق   ..،أنه يقف، لكن شخص م  عن ه
 ن، نقف هللا المستع ؟ش يصلي ر عت)ن  نصف س عة أقف، إيالس عة ثم ن، و خ  المسج  سبع ونصف، ق  

  .ر عت)ن وأجلس ال ي  أخي أن  محروم، ص   ب   أن نصلي، نقو 
هن  مس لة لو  خ  إل  المسج  وهو بغ)ر طه ر ، يستحسن بعضهم أن )نشغ  ب لتسبيح والذ ر ويجلس، لكن ه  

ر ن ع م الوضوء مبر   إأو نقو  ؟ألنه م  ال )تم إال به ر به ت)ن الص ت)ن األمر ب لوضوء؛من الزم األم
إل  أن )ن م في المسج ، يعني  يحت جه   ث)رًا الذي يحت جترى مس لة االضطج ع التي يقوله  الظ هرية  ؟للجلوس

يصلي ر عت)ن، معن ه م  )ن م، يط)ر عنه النوم،  )نتبه )روح إل  ال ور  )توض  ويجئمعتكف، و   م  انتبه )بي 
هذا ح مه ح م من ي ثر التر  ، إذا صل  أو    قو أضطجع عل  مذه  الظ هرية، ن ،أن  م  أن  بج لس  يقو ف

األمر ب لشيء   مر  ف لخروج اليس)ر هذا مبرر سه ، عن   ث)ر من أه  العلم )رخص له في أن ال يصلي، أقو 
لكن نقو   نعم أمر ب لوضوء لهم ،  ؟أمر به وبم  ال )تم إال به، فه  األمر به ت)ن الر عت)ن أمر ب لوضوء لهم 

ألنه ال )ت  ى هذا المستح  إال بهم ، ومس لة  بت)ن، ف ألمر ب لوضوء لهم  مستح ؛ عت ن مستحم   ام الر 
 ، ف  نحت ج إل  ، يعني بسط  أكثر من مر في أوق   النهي بحث  أكثر من مر  اإلتي ن به ت)ن الر عت)ن

 إع  ته ، نعم.
 عفا هللا عنك. 

 لرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصالة، حتى نزلت:وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصالة يكلم ا
ِ َقاِنِتيَن{  فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكالم. [( سورة البقرة832)] }َوُقوُموا  ّللِ 

 ؟هذا يقول: الوقت الذي قبل صالة العيد أليس وقت نهي
ألن  ق  النهي؛رضة فيمن  خ  بع  خروج و ليس وق  نهي، نعم من  خ  في وق  النهي، لكن المس لة مفت

بع  خروج وق   وق  النهي الذي قب  ص   الع)  هذا وق  مغلظ معروف، لكن ت خ)ر الفطر مثً ، لو أخر 
إن   ن ص   الع)  في المسج  يصلي  ،النهي بنصف س عة مثً ، و خ  قب  الص   بع  ارتف ع الشمس

ن   ن  في غ)ر المسج  ف ألمر فيه سعة، عليه الص   -فثب  عنه  لم  بع  ص   الع)  أم  ب لنسبة ر عت)ن، وا 
ال فص   الع)  ليس له  راتبة. -والس م  أنه   ن يصلي ر عت)ن في ب)ته، ولعلهم  ر عت  الضح ، وا 



يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه في  في الصالة "عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم  في الح )  الث ني يقو 
ِ َقاِنِتيَن{"حتى نزلت:  ر  عليه، إذا احت ج إل  شيء  لمهسلم إذا عطس شمته، إذا  الصالة" ( 832)] }َوُقوُموا  ّللِ 

الص  ،   طو  القي م، ومنه   ومنه  ،الط عة   اوم الط عة، ومنه   القنو  له مع ني  ث)ر ، منه  "[سورة البقرة
"يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى  و ؟ السي ق، ي لم مق بله الس الس و ، وم  الذي )رجح الس و  معن   ومنه 

ِ َقاِنِتيَن{ :جنبه، حتى نزلت  أمرن  ب لس و  فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكالم" [( سورة البقرة832)] }َوُقوُموا  ّللِ 
لكن ه  هذه اآلية،    م الن س(( ...  أن هذه الص   ال يصلح ف)ه  ؟يعني أمرن  بهذه اآلية أو بنصوص أخرى 

ال ب  لة أخرى  ،ف مرن  ب لس و   قو  الصح بييعني ه    نعم؟ ؟ونه)ن  عن الك م بهذه اآلية، وا 
ِ َقاِنِتيَن{ وهذه اآلية ت   عل  النهي  "قوموا ق نت)ن"   ب لس و يعني س كت)ن، ف مرن [( سور  البقر 619 ] }َوُقوُموا  ّللِ 

   ق، ي لم الرج  من  ص حبه إل  جنبه، فنزل السيهن  اس توا، هن    يعني ح    ون م ق نت)ن س كت)ن، معن ه
ِ َقاِنِتيَن{   ".قوموا هلل ق نت)ن"الغ ية  [( سورة البقرة832)] }َوُقوُموا  ّللِ 

 طالب:.......
ألن الصح بي س قه عل  أنه غ ية  ي ق الخبر )   عل  أنه في الس و ؛ ألنه  غ ية للك م؛سي ق الخبر، سال 

  مهم، فج ء النهي عن الك م واألمر ب لس و  ألنهم   نوا )تكلمون، والغ ية هن   إيش؟ للك م، وسب  نزوله 
ِ َقاِنِتيَن{ هو مشترك لمع ني  ث)ر ، لكن السي ق م  الذي )رجح أح  مع ني  [( سور  البقر 619 ] }َوُقوُموا  ّللِ 

الو ع  نت)ن س كت)ن، اآلن الخبر مرفو المشترك؟ السي ق، وهن  السي ق )   عل  أن ق له ح م الرفع نعم؟  ؟موقوف ا 
 ؟من أي وجه

 الطالب:.......
 وهو إل  جنبه في الص   حت  نزل   ن  نتكلم في الص   ي لم الرج  من  ص حبه "  عن  من آخره، لو م  فيه

ِ َقاِنِتيَن{ ألن الصح بي الذي  م الرفع؛الح كم )رى أن تفس)ر الصح بي له ح  ؟نعم" [( سور  البقر 619 ] }َوُقوُموا  ّللِ 
وعرف م  ج ء في التفس)ر من قب  الرأي لن يق م عل  تفس)ر القرآن إال  ،-عليه الص   والس م-ع صر النبي 

، لكن ع مة أه  العلم حملوا ذلك عل  م  )تعلق ب سب   -عليه الص   والس م-وعن ه أص  حجة من النبي 
   -رحمه هللا- له ب جته  ه، ولذا يقو  الح فظ العراقي النزو ، له ح م الرفع، وم  ع ا ذلك يحتم  أنه ق
ررررررررررررررررر   مررررررررررررررررر  فسرررررررررررررررررره الصرررررررررررررررررح بي  وع 

 

 رفعرررررررررررً  فمحمرررررررررررو  علررررررررررر  األسرررررررررررب     
 

 

أمرن  ونه)ن  و وبغ)ره  من النصوص،  ا عن الك م بهذه اآليةونهو  ،ب لس و  وايعني عل  أسب   النزو ، وهن  أمر 
لغ)ر مصلحة  ،ذاكر لص ته ،متعم  له ،ع لم بتحريمه معروف أن له ح م الرفع عن  أه  العلم، والك م من

، لكنه واتكلم ،ذي ال) )ن  مبط  له ، لمصلحة الص   مث  م  ج ء في ح )  ،أو إنق ذ مسلم  الص  ، ق لوا
وا  إلنق ذ مسلم من هلكة، هذا لمصلحة الص   فلم تبط ، إلنق ذ مسلم من هلكة، أعم  يقع في حفر  ف)نبه، ق ل

ألن هذه الص   ال يصلح معه   سلم، ومع ذلك الك م مبط  للص  ؛فس   مغمور  ب لنسبة إلنق ذ الممالك م 
شيء من   م الن س، فمن مبط   الص   األك  والشر  والك م والضحك وغ)ره ،  له  مبط   الص  ، 

ال تبط  الص  ، وسبق  اإلش ر  الك م المبط ، أم  اإلش ر  المفهمة التي تؤ ي م  )ؤ يه الك م من فهم هذه 
ال تبط  الص  ، غ)ر اإلش ر  مم  ال يسم  هذه إل)ه ، عن ن  اإلش ر  غ)ر المفهمة، اإلش ر  ولو   ن  مفهمة 



له أن)ن في حص  ،  ب  ، تنحنح، انتح  م، هو ال يسم    م، لكن من الزمه خروج بعض الحروف، 
رف ن، ولذا عن  الحن بلة والش فعية من فع  ش)ئً  من هذا فب ن منه الص  ،    هذه ق  )خرج منه  الحرف والح

وال يص ق عليه أنه   م ال  ،ال، م   ام م  تكلم  حرف ن بطل ، تبط  عن ه ببي ن حرف)ن، ومن ع اهم يقو 
الس م يسلم عليه ف)ر  ب إلش ر ، )ر   -عليه الص   والس م-لغوي وال شرعي وال عرفي ال )بط  الص  ، النبي 

  ف ش ر  برأسه  ؟"أش ر  إل  السم ء أن آية" وفي ح )  أسم ء في ص   الكسوفواإلش ر  مفهمة،  ،ب إلش ر 
  ".أن نعم"

 الكالم لمصلحة الصالة أو إلنقاذ مسلم قلنا: إنه يجوز، لكن هل يبطل الصالة؟ وهل يلزمه اإلعادة؟ 
 وال تلزمه اإلع   . ،ال )بط  الص  
 ؟هي يوم الجمعة قبل الظهرهل يوجد وقت ن

  إن الجمعة ال تسجر   حفظ عن الصح بة أنهم )تطوعون ويصلون حت  )خرج اإلم م، وج ء في الب   ح ) 
ال )زالون يصلون مث  هذا ال)وم، ف)وم الجمعة استثن ه أه  العلم من وق  النهي، وسلف هذه األمة  ف)ه  جهنم((

 حت  )خرج اإلم م، نعم.
 عفا هللا عنك.

))إذا أشتد أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنهم-وأبي هريرة  عن عبد هللا بن عمرو 
 .الحر فابردوا عن الصالة، فإن شدة الحر من فيح جهنم((

لث ثة، عمر وابن عمر وأبو يعني ا -مرضي هللا عنه- وعب  هللا بن عمرن أبي هرير  هذا الح )  المروي ع
  الراوي)ن، البن عمر وأبي أنهم  يعو  إل أنهما" -رضي هللا عنهم-د هللا بن عمر وأبي هريرة "عن عب هرير 
))إذا أشتد الحر فابردوا عن الصالة، فإن شدة الحر أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-"عن رسول هللا  هرير 

جر ، وسبق الح )  فيه،   ن يصلي الظهر ب له  -صل  هللا عليه وسلم-وسبق أن الرسو   "من فيح جهنم((
ص   الظهر في أي فص  بوأن اله جر  هي وق  ش   الحر، يعني أو  الوق ، ثم ص ر  تطلق عل  المب  ر  

   إذا اشت  الحر ف بر وا عن الص  ((  ق   -عليه الص   والس م-من فصو  السنة، وسبق الك م فيه، والنبي 
ب)وتهم في هذا الوق  يشق عل)هم، ف)خرجهم من  لئ  ؛-والس م عليه الص  -وهذا من شفقته ورحمته ب مته 

  الش )  الحر.
 ...  ف بر وا عن الص  ((

فيديو وير إذا أتيت إلى زواج وفيه تص -ال ب  أن نج) اآلن – : لقد سألتك أكثر من مرة فلم تجبهذا يقول
 فما العمل؟ 

ال عل     ح   إذا  ن  ممن )رى تحريم التصوير ب لف) )و ف   )جوز لك البق ء، تن ر إن امتثلوا به  ونعم ، وا 
ن  ن  ممن يقل  من )رى جواز ذلك، وأن  لس  من أه  النظر، ف فت  به من تبرأ الذمة  ف  )جوز لك البق ء، وا 

 ، ال يس وم في  )نه، ال )ج م  في  )نه، إذا   ن )رى به بتقل) ه، لكن عل  اإلنس ن أن يعم  بم  يعتق  وي )ن هللا
 هذا أمر محرم ال يصوغ له البق ء، وهللا المستع ن.



ويخرج الوق  بع  ث   س ع   ونصف مثً ، و له  ،الزوا  اثن  عشر ))إذا أشتد الحر فابردوا عن الصالة((
ه  معن ه أنن  نصلي  العصر ش   الحر، ف بر وايعني في ش   الحر،  ؟بر إيش معن  نوق  أ اء للص  ، 

يعني بع  س عت)ن من  ؟لكن ه  )نح  اإلش    في وقته  ؟أو في وقته   ر إذا بر  الجولظهر في آخر النها
الو    س ع   من الزوا  )بر  الوق  الزوا ، ث يستمر ح ر؟ يستمر ح ر، لكن المقصو  أن ي ون للج ران  ا 

 خر وقته إل  آ -ص   الظهر-تؤخر الص     يستظ  به الن س للخروج إل  الص  ، ومنهم من يقو  ،ظ 
لي ون الظ  مستوع  للن س وق   خولهم وخروجهم، وأيضً  للتيس)ر عل  الن س ل)خرجوا إل  الص ت)ن مر  

لو ت خرن  س عت)ن م  أنح  اإلش   ،   واح  ، في ون   لجمع الصوري، منهم من )رى هذا من أه  العلم، ويقو 
أنه في ش   الحر م  )نح  اإلش    إذا أخرن  أو  الوق  أفض ، الم حظ  سنطلع ب)ن الشمس ط لع)ن ط لع)ن

ال بع  الزوا  مب شر  يصع  أن  س عة أو س عت)ن، لكن وجه الت خ)ر لي ون للحيط ن ظ  يستظ  به الن س، وا 
)وج  ظ  يستظ  به جميع الن س الذ)ن )ري ون أن )خرجوا إل  الص  ، ويخرجون منه ، وعل     ح   هذا من 

الو ، لكن ه  الت خ)ر رخصة -ج  وع -ب مته، وهذا من تيس)ر هللا  -س معليه الص   وال-رأفته   ؟هو السنة ا 
 ؟سنة  ن هذه رخصة أو نقو   إألنه ج ء م  )   عل  أن أفض  الوق  أوله، أو  الوق  هو أفضله، فه  نقو 

ذا قلن  ال يق م و خصة فمن ال يحت ج إل  هذه الرخصة يفعله  )ؤخر ر   وا  ذا قلن  ؟)رجع إل  األص ا  سنة يفعله    وا 
وال يسمعون  ،وال عن هم إش    ،وفي استراحة ،ولو لم يحتج إل)ه ، ط)  مجموعة من الن س ط لع)ن في نزهة

..، م  عن هم ج ن ي ه في و ورا  الم ،والم  ن يستوع  ،ويصلون في استراحتهم، والم يف   شغ لة ،الن اء
الو مش لة، هؤالء يق مون  ألنهم م  عن هم مش لة، العلة  رخصة )رجعون إل  األص  يق مون؛  إذا قلن  ؟)ؤخرون  ا 

ذا قلن  لسب  في  ذوا ب لحر، وق  مث  هذا في الجمعهذه هي السنة )ؤخرون ولو لم )ت   للت خ)ر ليس  موجو  ، وا 
ذا قلن   إالحضر، إذا قلن  ن س ولو )جمع مع ال  هو السنة قلن   نه رخصة ال يسوغ لمن ال تنطبق عليه العلة، وا 
  في المسج .س كن في غرفة 

وأن بعضه   ،-ج  وع -ألن جهنم اشتك  إل  هللا  ))فابردوا عن الصالة، فإن شدة الحر من فيح جهنم((
أك  بعضً ، ف ذن له  بنفس)ن، نفس في الشت ء، ونفس في الص)ف، ف ش  م  )وج  من البر  من ذلك النفس، 

   فإن ش   الحر من فيح جهنم(( وج  من الحر فهو من النفس الث نيم  )فيستع)ذ المسلم من حره  وبر ه ، وأش  
وأن تشتكي ب لصو    ؟ ال يمنع أن ي ون بلس ن المق  ،أو بلس ن المق   ونه  اشتك  ه  هو بلس ن الح  

َنا َطاِئِعيَن{ع؟ ن ، وش الم  والح ِتَيا َطو ع ا َأو  َكر ه ا َقاَلَتا َأَتي  الق ر   ،تتكلم نع؟ ش المإي [( سور  فصل 33 ] }ِائ 
رأى ذلك منه  فنفس له ، لكن  -ج  وع -أب ًا اشتك  بلس ن المق  ، وهللا   لهية ص لحة لهذا، منهم من يقو اإل

 ش وى األص  ف)ه  أن تكون ب للس ن، نعم.األص  الحقيقة، وال
 عفا هللا عنك.

))من نسي صالة فليصلها إذا قال:  -وسلمصلى هللا عليه -عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك 
ِري{}وتال قوله تعالى:  ذكرها، ال كفارة لها إال ذلك(( اَلَة ِلِذك  ))من نسي صالة ولمسلم:  [( سورة طـه41)] َأِقِم الصَّ

 .أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها((
 ؟هذا يقول: هل التبسم مبطل للصالة



لمتقض  الخشوع، الخشوع )ن فيه التبسم، وعن    ؛ ألنه ليس ضحك، لكنه من ف    أنه ال )بط  الص األكثر عل
ا{  ابن حزم التبسم مبط  للص  ؛ ألنه ضحك، ب ل)  قوله تع ل  َم َضاِحك  ف   عل  أن  [( سور  النم 37 ] }َفَتَبسَّ

 التبسم من الضحك، والجمهور عل  أنه ال )بط  الص  . 
 ؟هل تلزمه السنةفمسجد آخر المسجد وذهب إلى من من خرج 

 نعم تلزمه تحية المسج  للمسج  الث ني.
))من نسي صالة : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-"عن أنس بن مالك 

ِري{وتال قوله تعالى:  فليصلها إذا ذكرها، ال كفارة لها إال ذلك(( اَلَة ِلِذك  مسلم: ول [( سورة طـه41)] }َأِقِم الصَّ
 ."))من نسي صالة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها((

ح)  لو )نس  األك  اإلنس ن معرض للنسي ن، لكن عل  المسلم أن ي ون من االهتم م بنعم من نسي ص  ، 
م  )نس  رأس الم   الذي هو ال )ن، لكن إذا حص  هذا غف ،  والشر  والنوم والعم  والوظيفة واأله  والم  

عليه -هله، أحي نً  بعض المواقف تجع  اإلنس ن )ذه ، والنبي ذوينسيه ويلهيه وي ،واإلنس ن ي تيه م  يشغله
َنا شغله الكف ر )وم الخن ق عن ص   العصر، عل     ح   من نسي، والن سي  -والس مالص    }َربََّنا اَل ُتَؤاِخذ 

َطأ َنا{     ق  فعل .ق   [ ( سور  البقر 696 ] ِإن نَِّسيَنا َأو  َأخ 
لو وج  شخص    )وم )نس  فرض ويست   ب آلية، وم  سمي اإلنس ن  ))من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها((

إال لنسي نه، هذا )   عل  ع م اهتم م، )   عل  ع م اكترا ، نعم ق  )نس  في السنة، ق  )نس  في العمر، أم  
ال ف ألص  أن النسي ن معفو عنه، من نسي ص   فليصل)ه  إذا    األمر عل  ع م االكترا  فإنه )ؤاخذ بهذا ، وا 

 ه ، تعق)  ب لف ء، يعني مب شر  فوراً في أي وق  من ل)  أو نه ر فليصل )ذ ره م  إذا ذ ره ، هذا وقته ، مجر  
تعتق،  يعني ال )لزمك أن تتص ق، ال )لزمك أن   ال  ف ر  له  إال ذلك((إذا تذ ره  صل     فليصله  إذا ذ ره ((

نعم ليس عل  سب)   ؟تستغفر ؟ال )لزمك أن تصوم، فهذه  ف رته  تصل)ه  إذا ذ رته ، ه  )لزمك أن تتو 
لكن من تم م العم  أن تنس  التقص)ر إل  نفسك، مهم  بذل  من األسب   ف لتقص)ر ح ص ، لكن  ،الوجو 

وال  ؟ م  معن   ونه )نس  الص  ةه  )تصور أن اإلنس ن )نس  ال راس ؟ه  )تصور أن اإلنس ن )نس  ال وام
ال ب  من التقص)ر، مع أن اإلنس ن مجبو  عل  النسي ن، لكن )بق   ؟)نس   وامه وال  راسته، وال أكله وال شربه

ال هذه  إذا نسيال ألنه ي ثم  ،وهذا رفعة ل رج ته ،وين م ،يعترف بتقص)ره ، وح)نئذ   ه ع م االهتم م جعله )نس هأن
  أن  م  )لزمك إال تصل)ه ، لكن أرب   القلو  يقولون   -فقه ء الظ هر- ي ق  يقو  الفقه ءس لة أخرى، يعنم

أن )تج وز عن  وعنك، وهذا )نبغي أن  -ج  وع -ولع  هللا  ،ن سر ب)ن ) ي هللاعليك تبع   أخرى، تن م وت
ولذلك شرع في نه ية    ولو أ ى العب   ،  )نس  نفسه إل  التقص)ر ب ستمرار ي ون  ) ن المسلم وح له، أن

َة َوِلُتَكبِ ُروا  َّللا َ{نعم بع ..، عب    ذ ر من األذ  ر، بع  الصي م التكب)ر، بع  الص   االستغف ر،  ِمُلوا  ال ِعدَّ  }َوِلُتك 
ن ف ن حص  له م نع من صلوا  أسبوع مثً ، س يفع  ويفتي غ)ره، إذا ق)  له  إوبعض الن  [( سور  البقر 395 ]

يصلي    فرض مع فرض، صل  الفجر ال)وم يصلي الفجر من ال)وم  صلوا  أسبوع، يفتي لنفسه أن عليه
إذا صل   ،أسبوعحق  ؟األو ، صل  الظهر ال)وم يصلي الظهر من ال)وم األو ، أو يسر  صلوا  الفجر  له 

وق   ،في نفسه الظهر صل  صلوا  الظهر  له ، ثم إذا صل  العصر صل  صلوا  العصر  له  وه ذا، فيفع 



يفتي غ)ره، وسمعن  من يقو  بهذا من العوام، لكن قض ء الفوائ  فورًا، عليك صلوا  أسبوع اسر ه  اآلن، 
وال يسق  إال  ،والمشقة تجل  التيس)ر، إذا   ن  تعوقك عن تحص)  الح ضر ، وعن  أه  العلم الترت)  واج 

سي وصل  العصر قب  الظهر م  عليه، لكن مع الذ ر ال بنسي نه، أو بخشية فوا  وق  اختي ر الح ضر ، فإذا ن
م  رت  هذا، يصلي  ؟)جوز أن يصلي الظهر قب  العصر، ومن سر  الفجر سبعة أي م قب  الظهر هذا مرت 

ألن هذه فرائض ال  ؛ال)وم األو  الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغر  ثم العش ء، في وق  ولو   ن وق  نهي
للمب  ر  في إبراء  إل  آخره إل  أن تنتهي، ...ي تي ال)وم الث ني  ذلك وال)وم الث ل   ذلكت خ  في النهي، ثم 

 الذمة. 
م  في ب )  عن  ونه يصل)ه ،  ))ال كفارة لها إال ذلك(( يصل)ه يعني بمجر  ذ ره إي ه   ))فليصلها إذا ذكرها((

 ، قم ي  ف ن ص ي صلوا ورائأن  مشغو ، و  وهللا  ال ب )  عن ص ته إي ه ، وال )نو  عنه أح  ف)ه ، م  يقو 
  ...عني، م  في أح  يصوم عن أح 

ِري{"وتال قوله تعالى:  اَلَة ِلِذك  والمس ج  إنم  بن)   ،ال شك أن الص   إنم  شرع  "[( سورة طـه41)] }َأِقِم الصَّ
أقم الص   لذ رك  عليه السي قا  من اآلية وم  )   فهي مشتملة عل  الذ ر، وق  ي ون المر  ،إلق مة ذ ر هللا

  .إي ي، وذه   النسي ن عنك، يعني لتذ رك هذه العب    المشتملة عل  ذ ري 
وق  مث  هذا فيمن صل  صلوا  مع  "))من نسي صالة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها(("ولمسلم: 

، أو ي ون ح مه ح م من ن م عنه  ،، ف مر بإع  ته أمر بقض ئه ، صل  صلوا  غ)ر مجزئةو  ،اإلخ   به 
مث  م  تق م، ال  ف ر  له  إال ذلك، ال )لزمه غ)ر هذا، و  أن يصل)ه  إذا ذ ره ((    ف ف رته نس)ه ، يقض)ه  فوراً 

ن من ن م عن الص   ف نتبه هو الوق ، وي ون فعله إي ه  أ اء، ب عتب ر أن وقته  ب أ اآلن من   إوه  نقو 
ومع ذلك ثم  ،وقته من ذ ره إي ه  أو وقته  الحقيقي ؟ ومثله من نسي ثم ذ ر،هو قض ء  استيق ظه، أو نقو 

ألنه معذور شرعً ، هذا من  ؛يقض)ه  بع  ذلك، مقتض  تعريفهم للقض ء واأل اء أنه  قض ء، لكن ال إثم في ذلك
م ئه ومع زوجته ه وج لس يسولف مع ز بتذاكر ومننسي، ومن ن م المعذور في الجملة، لكن غ)ر المعذور، 

ه  إذا ذ ره ، غ)ر المعذور يصل)ه  إذا خرج وقته ، يعني أن خرج الوق ، هذا في المعذور فليصلوأوال ه إل  
  .متعم  إلخراجه  عن وقته 

ذا   ن من الغ  فليصلعن  مسلم  يقو  ، يصلي عن  ه  عن  وقته ، فهذا فيه إش   ، أي أنه  تصل  مرت)ن، ال  وا 
ه  يصل)ه  إذا    المتعم  للت خ)ر  ال)وم الث ني يصل)ه  في وقته ، ف  )ؤخره   م  مض ، أقو يعني ص  وقته ،

عرفن  ب لنسبة للن ئم والن سي معذور ويصل)ه  إذا ذ ره ، الن ئم يصل)ه  إذا و  ؟أرا  أن يصل)ه  بع  خروج وقته 
 مة أه  العلم، ونق  عليه اإلجم عم، ع المنصوص عليه الن سي والن ئ ؟استيقظ، فه  المتعم  ح مه ح م الن سي

ه ، نق  عل  هذا اإلجم ع، أنه )ج  عليه أن يقض)ه ، فإذا طول  ، وعليه قض ؤ أنه ي ثم بت خ)ره  عن وقته 
ب  نق   ،يط ل  غ)ر المعذور من ب   أول ، هذا نق  عليه اإلجم ع، ويرى جمع من أه  التحق)قلئن المعذور ف

إذا فرط ف)ه  ع لمً  متعم ًا مصرًا حت  خرج وقته ، وأن فعله  بع   ،أنه ال يقض)ه  عليه ابن حزم اإلجم ع عل 
خروج الوق   فعله  قب   خوله، وهذه من غرائ  المس ئ  التي )نق  ف)ه  اإلجم ع عل  القول)ن المتن قض)ن، 



المعذور من ب   أول ، ي مر غ)ر لئن فب لقض ء يعني )نق  اإلجم ع عل  أنه )لزمه القض ء، فإذا أمر المعذور 
  .ف  أن ال يعذر، ب  )لزمه القض ء، )ؤمر ب لقض ء من ب   أول ، وهذا قو  الجم ه)ر، ب  نق  عليه اإلجم ع

أنه ال يقض)ه ،  ،وأفت  به بعض المحقق)ن ،ويرجحه ش)خ اإلس م ،أم  القو  اآلخر ونق  عليه ابن حزم اإلجم ع
لوق  المح   له  انته ، يعني  م  لو ص ه  قب  الوق ،  ذلك إذا خ ص خرج وقته ، انته  وق  فعله ، ا

ي مر لئن وم خذهم واضح، إذا أمر المعذور ب لقض ء فيعني ص ه  بع  الوق  مع العم ، وقو  الجمهور واضح 
غ)ر المعذور من ب   أول ، ومم  يست   به ش)خ اإلس م وغ)ره أن هذه ص   ليس  عل  أمره، وليس  عل  

  من أفطر ف  ي لف نفسه، وج ء في الح )  الصحيح  ،، فهي مر و   مر و  -عليه الص   والس م- ه يه
لكن جم ه)ر أه  العلم )لزمه القض ء،  )ومً  من رمض ن من غ)ر عذر لم يقضه صي م ال هر ولو ص مه((

  بخمس  ق ئق، بح)  يم نه قض ء هذا ال)وم، وأم  ب لنسبة لإلثم آثم، من ن م عن ص   ف نتبه قب  خروج وقته
ن تيمم أ رك الوق ، و   من)لزمه الغس ، إن اغتس  خرج الوق ، و أ اؤه ، لكن انتبه محتلمً ،  الطه ر  والوق   ا 

الو ؟ يعني تق م الطه ر  فه  يق م هذا أو يق م هذا شرط لصحة الص  ، ؟    منهم  شرط يق م إ راك الوق  ا 
 لصحة الص  ؟
 طالب:........

 ؟ ، غ)رهالوق
 طالب:........

ق م الطه ر ، ولذا تج ون في تص نيفهم ع مة أه  العلم عل  أن الكت  إنم  الطه ر  نعم، الجمهور عل  أن الم
  ال تقب  ص   بغ)ر و   ال يقب  هللا ص   من أح   حت  )توض ((تب أ ب ت   الطه ر  ألهمية الطه ر ، و

ه ب ت   وقو  الص  ، وش)خ اإلس م ولذا ب أ في موطئمن الطه ر ،  ورأي اإلم م م لك أن الوق  أهم طهور((
ال ي في إال  له استرواح وم)  إل  مذه  م لك، وعل     ح   هو معذور، إذا انتبه قب  طلوع الشمس بم 

 ذور،  م  لو خرج وقته ، نعم.وفي هذا مع ،يغتس  ثم يصلي االغتس   أو الص  
 عفا هللا عنك.

-كان يصلي مع رسول هللا  -رضي هللا عنه-أن معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه-بد هللا وعن جابر بن ع
 عشاء اآلخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصالة. -صلى هللا عليه وسلم

، وتغليظ القو  عل  -عليه الص   والس م-وفيه األمر ب لتخف)ف، وفيه غض  النبي  ،ح )  مع ذ تق م بعضه
 -عليه الص   والس م-يصلي العش ء مع النبي  -رضي هللا عنه-طو  في الص  ، مع ذ بن جب  ألنه  ؛مع ذ

، والص   تفض  بزي    فض  اإلم م، وبعلم اإلم م، وورع -عليه الص   والس م-ل) رك فض  هذه الص   خلفه 
إل راك هذه  -لص   والس معليه ا-اإلم م، تفض  بهذا، فل)تحرى اإلنس ن من يصلي وراءه، يصلي مع النبي 

الو لص   خلفه، وأيضً  لو ج  ج ) ، الفض)لة ا -مرضي هللا تع ل  عنه-أو ج ء خبر ج )  )ت بعون  ،نز  وحي ا 
 -عليه الص   والس م-، ويتن وبون، واح  ) خ  أو  النه ر، وواح  ) خ  آخر النه ر، وواح  ي زم النبي 

 -صل  هللا عليه وسلم-أج  يحملوا عنه هذا ال )ن، فيصلي مع رسو  هللا  وواح  ي زمه في الل)  من ،ب لنه ر
فيصلي مع  ،العش ء، ويع)  الص   "فيصلي بهم تلك الصالة"ثم )رجع إل  قومه، )رجع إل  بني سلمة  ،العش ء



 "ه تطوعول ،فهي لهم فريضة"  قطني، وج ء عن ال ار الفريضة، ويصلي بهم ن فلة -عليه الص   والس م-النبي 
معهم، وفريضته التي ص ه  األول ؛ ألن قل  وق  مث  هذا فيمن صل  برحله، ثم وج  الن س يصلون يصلي 

إنم  تكون من المنفر  قب  الفراغ منه ، إذا فرغ منه  استقر ، وال ب  أن ي ون منفر ًا، وأن  الفريضة إل  ن فلة
ن قل  منفر  فرضه نفً  في وقت"ي ون الوق  متسعً   عليه الص   -ف لتي يصل)ه  مع النبي  "ه المتسع ج زوا 

الفرض، والذي يصل)ه  بقومه هي الن فلة، والح )  عم   لمن يصحح ص   المفترض خلف المتنف ،  -والس م
  في ) خ     إنم  جع  اإلم م ل)ؤتم به ف  تختلفوا عليه((  -عليه الص   والس م-والذ)ن )تمس ون بمث  قوله 

    لحن بلة، عن هم ال تصح ص   المفترض خلف المتنف ، وال من يصلي الظهر خلف من يصلي ذلك الني 
ال يصححون  ؟ب  من إتح   النية ب)ن اإلم م والم موم، لكن ه  يقو  الحن بلة ب لع س وال ع سه، ال ،العصر

وج  الن س و  ،ألن الشخص صل  في رحله ثم ج ء إل  مسج  ؛يصححونه  ؟ص   المتنف  خلف المفترض
هذا نص في  ون  ثم أت)تم المسج  فصلي ، فإنه  لكم  ن فلة(( ،  إذا صل)تم  في رح لكم   يصلون، وفي نص

المتنف  يصلي خلف المفترض، وح )  الب   )   عل  ص   المفترض خلف المتنف ، والتفريق ب)نهم  يحت ج 
 ال تغتس  المرأ  بفض  الرج ، وال الرج    بفض  المرأ ... إل  نص ق طع، يعني نظ)ر م  ج ء في الوضوء

ن الرج  ال يغتس  بفض  المرأ ، والمرأ  تغتس  بفض  الرج ،   إومن أه  العلم من يقو  بفض  المرأ ((
 اً أو اتر وه جملة، التفريق ب)ن المتم ث   ال سيم  التي مس قه  واح   لون بهذا الح ) ، إم  خذوه جملةويست

  .ذريحت ج إل  نص ق طع للع
وعن ن  ح )  الب    ل)  عل  جواز اقت اء المقترض ب لمتنف ، وفيه  ل)  أيضً  عل  جواز إع    الص   في 
ال)وم الواح  مرت)ن، يعني إذا وج  سب  لهذه اإلع   ، أم  إذا   ن مجر  وسواس ف ، صل  ص     ملة 

ابت ع ، لكن )وج  مبرر،   م  في مبرر، فنقو  ثم يقوم فيع) ه  منفر اً  ،ه  وواجب ته  خلف إم مر  نبشروطه  وأ
عليه الص   -أقره النبي  ،أيضً  هذا مبرر ،صل)  مع منفر  وج   جم عة هذا مبرر، فعل  مث  م  صنع مع ذ

في هذا ر  عل  من ال )ج)ز ص   المفترض خلف  "ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصالة" -والس م
  ويقو  الن ظم ن ظم االختي را  االختي را  رجح قو  الش فعية،  المتنف ، وش)خ اإلس م في

 وعنررررررررر  أبررررررررري العبررررررررر س ذلرررررررررك جررررررررر ئز
   يصرررررلي بهرررررم نفرررررً  وهرررررم ذوو فريضرررررة

 لفعررررررررر  معررررررررر ذ مرررررررررع صرررررررررح بة أحمررررررررر    
 وقرر   رر ن صررل  الفرررض خلررف محمرر   

 

 فهي له ن فلة، ولهم فريضة، نعم.
 عفا هللا عنك.

 ،في شدة الحر -صلى هللا عليه وسلم-ا نصلي مع رسول هللا قال: كن -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك 
 فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسطه ثوبه فسجد عليه.

صلى -قال: كنا نصلي مع رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك "  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 مكن جبهته من األرض بسط ثوبه فسجد عليه"في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن ي -هللا عليه وسلم

تصور أن الصح بة )نقلون ه  يعني  "-صل  هللا عليه وسلم-نصلي مع رسو  هللا " ؟ثوبه المتص  أو المنفص 
متصلة، والسجو  عل  الح ئ  المنفص  هذا م  فيه إش   ، صل  النبي الهي  ،ثي   معهم غ)ر التي عل)هم؟ ال



  أمر  أن أسج  عل    وتق م في ح )  ؟وعل  الحص)ر، لكن المتص   مر خ  العل -والس معليه الص   -
أن الر بت)ن تستران، و ذلك الق م ن، وأم  ب لنسبة للوجه وال) )ن مع الح جة إل  ذلك لش   الحر أو  سبعة أعظم((

ضع شم غه وينبع  منه  روائح، تج  بعض الن س ي ،ش   بر ، وق  مث  هذا فيم  لو   ن  الفرش   ق يمة
ن )بس   هم تزو  ب  ن  ح جة، هذا مبرر لئب لكراهة، والكراهة عن  ويصلي عليه، إذا وج   الح جة، هم يقولون 

اإلنس ن شم غه، ق  مث  لو طلع  في رحلة، وص ر موضع السجو  م  هو مريح، م  تق ر تخشع في سجو ك، 
ال شوك و م  حص  إ الو ا    .ي هو الشم غ، هذا في ح مهشيء ال م نع من أن تضع طرف ثوبك الذ ا 

في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من  -صلى هللا عليه وسلم-"كنا نصلي مع رسول هللا 
 ء في صحن الحرمفهذه ح جة، لش   الحر، أو لش   البر ، أحي نً  )جي في الشت  األرض بسط ثوبه فسجد عليه"

نع من أن تبس  عليه ثوبك أو شم غك، ال م نع، وق  مث  هذا فيم  ج م ، لو سج   عليه تص ع، ال م  الب ط
يطلقون الكراهة، والكراهة تزو  ب  ن  ح جة، لو وج  مثً  فرش   )نبع  منه  روائح،  ألنهم لو وج   أي ح جة؛

أو وج  أرض غ)ر مستوية، ف)ه  حص  ف)ه  شوك أو شيء، تسج  ع  طرف شم غك، لكن إذا لم )وج  سب  
سيم  المتص ، بعض الن س ي نف أن يسج  عل  م  يسج  عليه الن س، وهذا  لعلم يقولون ب لكراهة، الف ه  ا

، ف  هذا مبرر، أم  م  ع ا ذلك ،أو فيه روائح ،ليس بمبرر مزي  للكراهة، نعم إذا شف  شيء وسخ ال تطيقه
ق ام في  ؟يص)ر لك أم مبر وش م  تتصو  ؟ط)  وش يص)ر ،و اسوه ب ألق ام ،الن س م رين من هن أك)    يقو 
هللا المستع ن، بعض الن س يسج  عل  ) يه، لكن ج  من يفع  هذا من غ)ر الم لف)ن، يضع ) يه ويسج   ؟القبر

ألن أه  العلم ال )ختلفون في السجو   ص ته ب طلة؛عل)ه  من ش   حر أو من ش   بر ، هذا سجو ه ب ط ، 
هذا سج  ب) ه، م  سج  عل  وجهه، الس ج  هم  ال) ان وليس الوجه، عل  الوجه، ال ب  أن يسج  عل  وجهه، 

 ، نعم.ف لسجو  عل  هذه الصور  ب ط 
 عفا هللا عنك.

أحدكم في الثوب  ال يصلي)) :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال النبي  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 
 الواحد ليس على عاتقه منه شيء((.

: -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-"وعن أبي هريرة   -رحمه هللا تع ل -يقو  
الو  ال هذه ن هية (("ال يصلي))  ؟ن فية  ا 

 .الطالب:.......
 ه ه؟ ؟والي ءن هية، 

 .الطالب:.......
 ث بتة هي ث بتة، ه ه؟

 .الطالب:.......
ن هية والي ء لإلشب ع،  م  في   هي ، ومنهم من يقو بلفظ النفي   ن أبلغج ء ن فية )را  منه  النهي، والنهي إذا 

تكون لإلشب ع، ومث  هذا الذي يق   فيه  ؟"ألم ي تيك واألنب ء تنمي" {إنه من )تقي ويصبر}  قوله تع ل  في قراء 
ال هي ي ء ذا ي ء، لكن إ  ي ء الكلمة، أو ي ء إشب ع، هي سواء قلن  ،لإلشب ع، هذا ال شك أنه لتمرير القواع ، وا 



ش معن  توهم إيوتوهم انفت ح م  قبله ،    تحر   الواوأرا وا أن يمرروا القواع  ق لوا هذا الك م،  م  يقولون 
ال هي م  انفتح  لتتحقق القبس من أ ؟توهم م ره    ع الق، لكن يمررون   ع ج  أن تكون قواع هم منضبطة، وا 
يس  قواع  لكنه  أغلبية، لال شك قواع هم منضبطة، واع هم، و شئ  أم أب) ، فيسلكون مث  هذا لتمرير ق م ره

   لية، هي قواع  أغلبية.
يعني م    ن الن س عن هم ثوب)ن،  ((؟  أو لكلكم ثوب ن  وج ء في الح )  ))ال يصلي أحدكم في الثوب الواحد((

الواح  م  هو  أع ه، أم  إذا   ن واح ، تصور الث نيو  واح  يستر أسف  الب نلكن إذا صل  في ثوب)ن أك)  
الثوب ن عب ر  عن إزار ور اء، وج ء في ح )  ال، ، وله.. ثو  قميص له أكتوف وله أكم مم  تقو   بس تر، 

ن   ن ضيقً  ف تزر به((  ج بر  هذا في الصحيح)ن.   إذا   ن الثو  واسعً  ف لتحف به، وا 
ل)بن الجواز أنه تصح  ه عل  المشج ؛صل  أبو هرير  بثو  واح  وثي ب ))ال يصلي أحدكم في الثوب الواحد((

  ؟الشم عة ؟وش هو المشج  ؟الص   بثو  واح ، ليش ثي به
 طالب:.......

  .يقرن رؤوسه  في بعض ،ث ثة عصي ن   ر ه  أن  قطعً ، يقو   أن  مأن  م !أن  تستعمله ال، ال، 
 طالب:.......

 ه  م ر ه ، نعم؟ 
يش؟ م  يسمونه  مشج  وال شم عة، يسمونه  مث  م  يقو  أبو إونه  تعلق عل)ه  القر  واألسقية و ذا، يسم

 يش؟ يسمونه  إإل  ث ث)ن سنة وهي موجو  ،  ..،قرابة؟ أحم ، م  في أح  أ ر ه 
 طالب:.......

  ؟االصط ح، لكن بل ان أخرى م  ) رون وش هيهذا نعم، في هذه الب   م  يعوزن  مث   ،قن ره
ال م    ن عن ه إال ثو  واح ، ولذا ق    بع  ،صلي بمث  هذاعل     ح   أبو هرير  ي -م  توسع  ال ني ، وا 

يصلي في ثو  واح  ال ب س، فإن   ن هذا الثو  واسعً  )لتحف    أو لكلكم ثوب ن؟((  -عليه الص   والس م
ن   ن ضيقً  )تزر به، وعل  هذا قوله ،به الثوب الواحد ليس ))ال يصلي أحدكم في   ويص  إل  أسف  الب ن، وا 

ب ل)  ح )  ج بر، واألص  في النهي التحريم ال )جوز  ،النهي للكراهة  منهم من ق   على عاتقه منه شيء((
   ليس عل  ع تقيه منه شيء((  له أن يصلي إال وق  ستر أح  ع تقيه عل  هذه الرواية، مع أنه في الصحيح

نه في شروط الص   م    إمع العور ، ق  يقو  ق ئ  ن ب)نة صحيحة، ف  ب  من ستر المن ب)ن أو أح  المرواي
لشرط من السر  إل  الر بة، لكن نعم ا  نقو  ؟وش لون م  )ذ رون مث  هذا )ذ رون إال من السر  إل  الر بة،
م  نج  عن  األئمة   ألنه ق  يقو  ق ئ  والص   صحيحة، فرق ب)ن هذا وهذا؛ هن  وجو ، يعني ي ثم إذا  شف

المشترط ستر العور  من السر  إل  الر بة، لكن )بق  أن مث  نعم ن )ذ ر مث  هذا في شروط الص  ،  لهم م
النهي األص  فيه  ))ال يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء((  هذا في مث  هذا النص

ذا قلن   تقه منه شيء((  ليس عل  ع  في الص  ، الع تق والمن   واح  للتحريم، ف  )جوز  شف المن   وا 
الع تق المرا  به الجنس، فيشم  الع تق)ن، ف)لزمه   وأر ن  أن نوفق ب)ن الروا)ت)ن، قلن    ع تقيه((  ب لرواية األخرى 

 أن يستر المن ب)ن، نعم. ح)نئذ  



 عفا هللا عنك.
من أكل ثوما  وبصال  ))أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن جابر بن عبد هللا 

فوجد لها ريحا ، فسأل  ،وأتي بقدر فيه خضرات من بقول أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته(( ،فليعتزلنا
فإني أناجي من ال  ،))كل :كره أكلها قال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه :فأخبر بما فيها من البقول، فقال

 .تناجي((
))من أكل البصل والثوم والكراث فال يقربن مسجدنا، فإن  :قال -ليه وسلمصلى هللا ع-وعن جابر أن النبي 

 .المالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم((
قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنهما-عن جابر و "  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

الو ترخيص ذا األمر ه "أو ليعتزل مسجدنا(( ،))من أكل ثوما  أو بصال  فليعتزلنا لكن  ث)ر من  ،تعزير؟ تعزير ا 
بحضور الجم عة في المس ج ، لكن تصور أنه من األمر  مث  هذا، ويظنه ترخيص من التكل)فالن س ق  يفرح ب

لو أك  مث  هذا )خرج من المج لس، من مج لس الق)  والق  ، ص ر هذا أش  عليه من وقع الس)وف، ومث  هذا 
ف ن ال ) خ    خت   في الم)زان، الم)زان ليس بشرعي، يعني من أعظم التعزير أن يق  ال شك أنه )   عل  ا

س م عليك ي  ج مع، أن  وهللا معذور، ال   الحم  هلل، ج ء إل  الج مع وج  الب   مقف  ق    المسج ، وهذا يقو 
وفي  ،كرا  في الرواية األخرى والسب  الرائحة الكريهة، وج ء التنصيص عل  ال   من أك  ثومً  أو بصً ((ال 

  ؟ح مه     م  له رائحة  ريهة، ال خ ن من ب   أول ، يعني إذا   ن هذا في المب ح  ، ف )ف ب لمحرم  
يعني إذا ق)  لشخص يعتبر نفسه  ))من أكل ثوما  أو بصال  فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته((

الو عني ه  هذا تشريف له، ي شيء، رج  من الرج   اقع  في ب)تك،  هذا لو   ن يعق  مث  هذه النصوص مث  ا 
 لذا يع ون من أبشع أس ل)  الهج ء.و  ؟م  ج    نفسه ب ن )خ لف

................................... 
 

 أقعررررررررررررر  ف نررررررررررررر  الطررررررررررررر عم الك سررررررررررررري 
 

  ".ر  عليك أن  م  تسوى  قع  في ب)تكل  ش ن اع"
را ،  ر فيه خضرات"تي بقدوأ ))وليقعد في بيته((" ذا فتح  إذا ضمم  الخ ء ف فتح الض  ، خ ض  خ ض  را ، وا 

له  ريحً ، ط)  هذه البقو   -عليه الص   والس م-وج  النبي  "من بقول فوجد لها ريحا " را ض  الخ ء ف كسر خ  
  ى به ، ص   الجم عة ح)  )نهي بص ، تعوقك عن فع  واج ، و  ،وهذه الخضرا  التي له  ريح ثوم،  را 

، وهذه الق ع   أن م  يعوق عن الواج  محرم، وأن م  ال )تم الواج  إال به فهو واج ، فه  هذه الخضرا 
الو البقو  محرمة  عل  القواع ،  عون  من النصوص األخرى، جريً  تعوقك عن فع  واج ، يعني  يعني ؟مب حة ا 

هذه األمور التي تمنعك من أ اء الواج   يعني تحص)  الستر  واج ، تحص)  الم ء واج  في الص  ، مث 
  ق   ؟أحرام هي  سئ   م  في صحيح مسلم -عليه الص   والس م-تكون عل  القواع  محرمة، لكن النبي 

ن ق   الظ هرية بتحريمه ، لكن ع مة أه  العلم عل  أنه  مب حة، ويبق  أن اإلنس ن    أن  ال أحرم م  أح  هللا(( وا 
مثً  )ترخص، إذا احت ج لع ج )ترخص، أم  م  ع ا ذلك ف لذي يعوقه عن تحص)   إذا احت ج مث  ع ج

هذه تصح)ف، يعني    ث)ر من الشراح يقو  "وأتي بقدر فيه خضرات"، "فسأل فأخبر بما فيها" ج  ال )تن و الوا
ن، صحيعني إن ء الطبخ، والب ر طبق،  " يعني الق ر معروفبب ر فيه خضرا "  بعض رواي   الصحيح



ذا طبخ  هذه  ،بب ر  وبعضهم )رجح اللفظ البقو  م ت  رائحته ، وأم  إذا أتي لم ذا؟ ألن الق ر )وحي بطبخ، وا 
ال يمنع من أن تكون بق ر،   تي بق ر، نقو ون ن)ئة، فهي التي تستحق الر ، أاحتم   أن تك به  بب ر في طبق

فوج  له  ريحً ، فس   ف خبر بم    ب ل)  قوله ال تذه  رائحته ، طبخه  نصف طبخ، إذا   ن نصف طبخ وي ون 
ألصح به أن ي كلوه  هذا  -عليه الص   والس م-قربوه  إل  بعض أصح به، يعني إقراره   فق   ،ف)ه  من البقو 

ن   ن  له  رائحة،  م  أن إقراره خ ل ًا في أك  الض   ل)  عل  أنه مب ح ،اإلقرار    عل  جواز أكله  ولو  ،وا 
 "قربوها إلى بعض أصحابه" وهي وجه من وجوه السنن، السنة التقريرية -عليه الص   والس م-نه النبي امتنع م

ال األص  أن يقو  بعض الصح بة  "فلما رآه كره أكلها" وسمواقربوه  إل  ف ن وف ن   هذه رواية الصح بي، وا 
فإني  ،       ره، فق  من أكله   -لس معليه الص   وا-واستن ف النبي  ، ره أكله  ألن له  رائحةلم  رآه 

ألن تذه  هذه  ؛فلع  الوق  فيه متسع ،ط)  الصح بي م مور ب ن يصلي في المسج  أن جي من ال تن جي((
وفي   ف)  ب ن )ذه ، نصف طبخيعني  له ومطبوخ طبخً  م  )ذه  الرائحةالرائحة، إذا   ن في أو  الل)  وأك

 نته  أو خف، بح)  ال ي ون له أثرص   الظهر إال وق  اتجئ م   لصبحص)ف مثً  لو   ن بع  ص   اال
 .-عليه الص   والس م-هذا هو    فإني أن جي من ال تن جي((

))من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فال يقربن مسجدنا، قال:  -صلى هللا عليه وسلم-"وعن جابر أن النبي 
)ت ذون من هذه الرائحة، لم ذا خص الت ذي في  ))بنو أدم(( إلنس ن أوا "فإن المالئكة تتأذى مما يتأذى به بنو

 لم ذا خص الت ذي في المسج ؟  ،)ت ذون  ؟ ط)  الذي في الب)  )ت ذى، زوجته تت ذى، أوال هالمس ج 
 .الطالب:.......

م   ي كلون ثوم )جلسون أسبوع  لهم اللي معه ط لع)ن نزهة في استراحة مث ً  ؟يعني اللي في الب)  م  )ت ذون 
ال )ؤ   الثوم   قلن  بعموم العلة ن ال ي ك ، والم ئ ة تت ذى، لو قلن موال )ت ذى بعضهم من بعض م ،)ت ذون 
ور لكن إذا عرفن  أن الت ذي جزء علة وليس بعلة، الت ذي المذ  ،ألن الك  )ت ذى منه، والم ئ ة تت ذى ؛أص ً 

الت ذي جزء علة ال يقتضي المنع بمفر ه، والجزء الث ني هو  )   عل  أن يعني من عموم األ لة في الب  
في استراحة، الن س اتفقوا عل  أن ي كلوا ت ذى بعضهم ببعض،  ،المسج ، فمن أك  الثوم خ رج المسج ، في ب)ته

   يعني علة   ملة تستق  ب لمنع، أو أن نقو  ؟م  في مش لة، الم ئ ة تت ذى، لكن ه  مجر  الت ذي يستق  ب لمنع
  ال )ؤ   قلن  ،الت ذي علة مستقلة تستق  ب لمنع  يعني لو قلن  ؟العلة مر بة من  ونه ت ذي و ونه في المسج 

العلة مر بة من   ألنه حت  الذي في الب)  )ت ذون، وحت  الذي في االستراحة )ت ذون، لكن نقو  الثوم أب ًا؛
يمنع، لكن إذا   ن في )ت ذون به  ن  الجم عة الذ)المسج  ومن الت ذي، فمن أرا  أن يصلي في المسج ، ومسج

مسج  م   ط)  في مسج  ليس فيه جم عة، )ري  أن ) خ العلة م  تحقق  م  يمنع،  ،هذا جزء علة غ)ر المسج 
المنع، ال ب  أن قتضي المسج  جزء علة، ف  ي  الجم عة، نقو  أيض ً  يه جم عة،  خ  المسج  بع  م  خرجف

؟ إرس   الح   في المسج ، ة م تملة األجزاء، ولذا م  هو أش  من الثوم عن  الح جة، ح مهتكون العلة المر ب
حت ج إل  إرس   معتكف، او س كن في المسج  أحت ج هو ج لس في المسج  عن ه عم  في المسج ، يعني ا

و )ج    ف  )نصرف حت  يسمع صوتً ، أ ؟الح  ، سواء   ن له صو  أو ال صو  له، وش الح م للح جة
وليس هن ك من )ت ذى يطلقون  ،هذا فيم  إذا غلبه، لكن يقرر أه  العلم أنه إذا   ن لح جة  ق  يقو  ق ئ  ريحً ((



ة، الجواز، ونص ابن العربي وغ)ره في شرح الترمذي ق    ويجوز إرس   الفس ء والضراط في المسج  للح ج
ال ) خ ، ال  ،فإذا اجتمع الجزآن تر ب  العلة منهم  والت ذي الجزء اآلخر، ،ةف لمقرر هن  أن المسج  جزء عل

ألن  ، ووج  الن س ق  صلوا ) خ  المسج ؛يقر  المسج ، أم  إذا   ن بمفر ه في المسج ، ب ن ج ء إل  المسج 
حفظة  ؟ط)  عن ك م ئ ة حفظه، الحفظة م ذا عنهم فإن الم ئ ة تت ذى(( مسج ن قربن   ف  ي  النهي ق  

ال القتض  المنع مطلقً ، والنبي  ،م  )ت ذون   منهم من ق   ؟نس ن )ت ذون أو م  )ت ذون م زمون لإل عليه -وا 
 ،بعض الن س يشق عليه ج ًا أن )ترك الجم عة في المسج نعم    ال أحرم م  أح  هللا((  يقو  -الص   والس م

لك ع ج إال  م   وق  ق   له ال  تور وهذا أشبه م  ي ون بورع العوام، يشق عليه أن )ترك الجم عة في المسج ،
والثوم ع ج لكث)ر من األ واء، حت  قرر  ث)ر من األطب ء أنه يقضي عل  جرثوم السرط ن، وهذا مجر   ،الثوم

 اوم عل  الثوم لم   شهر، وال تحت ج إل  قطع،   وق   له قرر بتر رجله فذه  إل  طب)  بم ة، شخص
نن، ف لمقصو  أنه من ورع بعض الن س الذي هو أشبه بورع العوام غ فً  أو أن  رأ)ته بع ه  بس ،وب لفع  حص 

"م  )هن    تهمعل  عب ر  ؟!وهللا ي  أخي أن  م مور ومضطر للثوم لكن الص    يقو  ،متغ فً  عن النصوص
 ذى منه   ف  يقربن مسج ن ، فإن الم ئ ة تت ذى مم  )تلكن هذا تشريع  "يصلي في الب)  والن س في المسج 

الن س يقو  مث  الص)ف مثً  إذا أك  في أو  النه ر مثً ، أك  بع  ص   الصبح، وأخذ  اإلنس ن، بعض ((بنو
 ؟أو ثم ن س ع   ،الب ن منه م  يحت ج، ثم بع  ذلك ب)نك وب)ن ص   الصبح إل  ص   الظهر  م سبع س ع  

ال ي ون له إال األثر اليس)ر، فإذا خفف بط)  نعم ثم ن س ع  ، فإذا أكل  عليه وأكثر  األك  )خف حت  
ونحوه مع الخروج إل  الص   )خف األمر، فتكون الرائحة ع  ية، رائحة شخص م  هو ب ط)  الن س ريح، لكن 

في سبع )بق  في شيء يس)ر، وق  مث  هذا في لي لي الشت ء، إذا أكله بع  الس عة مثً ، مت  يصلون العش ء 
 ،كله بع  الص   مب شر  وانتظر س عت)ن ث   ثم  ثر العش ء، وب)نه وب)ن الص   مف وزسبع مم ن، أ ؟الشت ء

ألن الم ار عل   ذ هذا العم  من الترخيص ب لمطبوخ؛يعني هذا )خفف ب  شك، وق  )ؤخ ،وتط)  لص   الفجر
ذا خف  بح)  ي ون أثره  يس)ر ج اً  ،الرائحة ، ال )ت ذى به، ف لح م ) ور فإذا   ن  الرائحة تزو  ترتفع العلة، وا 

  .وهللا أعلم ،مع علته، نقف عل  ب   التشه 
 نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (11كتاب الصالة ) -شرح: عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر 
 
 

 هللا وبر  ته. الس م علي م ورحمة
 ب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ن ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله ،الحم  هلل ر  الع لم)ن

 .سم
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  .الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 اللهم أغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين.

 : (عمدة األحكام من كالم خير األنام) :يقول اإلمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه
 باب: التشهد

التشهد كفي بين  -صلى هللا عليه وسلم-قال: علمني رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن مسعود 
السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا والصلوات والطيبات،  ،كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات هلل

أن محمدا  عبده ورسوله، وفي  وأشهد ،وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين، أشهد أن ال إال هللا
))فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل  :وذكره، وفيه ))إذا قعد أحدكم للصالة فليقل: التحيات هلل(( لفظ:

 .))فليتخير من المسألة ما شاء(( :وفيه األرض((عبد صالح في السماء و 
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

 التشهد باب:
في آخر الص   وفي وسطه ، وأخذ هذا  -عليه الص   والس م-والتشه  المقصو  به الذ ر الم ثور عن النبي 

ألنه  أعظم م  فيه، وهي الشه    هلل  ه؛، وأشه  أن محم ًا عب ه ورسولأشه  أن ال إله إال هللا  اللفظ من قوله فيه
 .ب لوح انية، ويسم  الشيء ب سم بعضه، وهذا مستفيض

صلى هللا عليه -قال: علمني رسول هللا  -رضي هللا عنه-"عن عبد هللا بن مسعود   يقو  الح )  األو 
التشه ، وهن ك تشه  علم ابن مسعو  التشه ، وعلم ابن عب س  -عليه الص   والس م-النبي  التشهد" -وسلم

 ؟عن جمع من الصح بة، واختلف األئمة في اختي ر أي هذه الصيغ ،عمر، وتشه  مروي عل  صيغ متع   
ف لحنفية والحن بلة اخت روا تشه  ابن مسعو ، وهو أصح ح )  في التشه ، فهذا الح )  هو المتفق عليه من 

اخت ره اإلم م الش فعي، واخت ر م لك تشه  عمر و  ،صيغ التشه ، ح )  ابن عب س وتشه  ابن عب س في مسلم
، وهو في الموط ، و له  صحيحة، واخت فه  إنم  هو اخت ف تنوع، لكن من -وأرض ه رضي هللا تع ل  عنه-

المتفق أرا  أن )رجح من ح)  الثبو ، ف صحه  ح )  ابن مسعو  المذ ور هن ، وهو عل  شرط المؤلف من 
ال )ذ ر إال م  اتفق عليه الش)خ ن، وق  يحت ج إل  جملة أو إل  شيء )ب)ن م   ألن المؤلف اشترط أن عليه؛



أو مفر ا  مسلم، ق  يحت ج إل  شيء من هذا ف)خرج عن شرطه، ولذا  ،اتفق عليه الش)خ ن من مفر ا  البخ ري 
الشرط، في قلن  أيضً  المذه  له  ور في هذا االختي ر، لكن هو )وافق  ذااقتصر عل  تشه  ابن مسعو ، ول

اخت ر هذا ألنه مذهبه، لكن هذا شرطه،   عمر قلن تشه  أو  و   ن تشه  ابن عب س في الصحيح)ناألص  ل
  .وغ)ره  ال )نطبق عل  شرطه

ه  االخت ف اخت ف تنوع أو تض  ؟ ه    نعو  فنقو  "-صلى هللا عليه وسلم-"علمني رسول هللا   ق  
ف لمسلم مخ)ر ب)ن أن يقو  هذا وهذا، يقو  هذا  ؟ف صيغ  ع ء االستفت حن هذا تنوع  م  ج ء في اخت   إنقو 
أحي نً ، أو )ختصر عل  واح  منه ، أو )رجح   ن االخت ف اخت ف تض   ال ب  من  ويقو  هذا ،أحي ن ً 

ي الترجيح، لكن ألف ظه   له  مقبولة، وال )نفي بعضه  بعضً ، وهي محفوظة أيضً  ليس  بش ذ  وال من ر ، ه
أن االخت ف ب)نه  اخت ف تنوع، فعل  المسلم السيم  إل  ، ف ألقر  -عليه الص   والس م-محفوظة عن النبي 

  .من الث ب  من ذلك ،وهذا أحي ن ً  ،ي تي بهذا أحي ن ً  ،أن يحفظ جميع م  ور  في الب  ، وينوع ط ل  العلم
وهذا من ب   العن ية بهذا الش ن،  ي بين كفيه"التشهد كف -صلى هللا عليه وسلم-"علمني رسول هللا   يقو 

وحرص  ،واعتن  به ،علمه ابن مسعو  -عليه الص   والس م-هذا أمر )نبغي أن يعن  به    مسلم، ف لنبي 
 –عليه، وابن مسعو  ذ ر م  حص  مم  احتف بهذا التعليم، ل)ب)ن أنه ضب  هذا التشه  الذي علمه إي ه النبي 

)تطلبه  المق م، إنم  )ذ ره   لو لمم  أشبه ذلك، و  وأ، فم  )ذ ر من قصة أو سب  ورو  -معليه الص   والس 
  .بعض الروا  لبي ن أنه ضب  م  روى 

اهتم م ش )  بهذا األمر، ولذا التشه  األو  واج ، تبط  الص    "كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن"
 م في ح )  عب  هللا بن بح)نة، لم  ق -عليه الص   والس م-النبي  ع بتر ه عم ًا، ويجبر بسجو  السهو  م  ف

هو سنة، لكن لو   ن سنة م  جبر ب لسجو ، م  احت)ج   سهو، ومنهم من يقو عن التشه  األو  جبره بسجو  
  لك.، عل  خ ف ب)ن أه  العلم في ذإل  جبره ب لسجو ، والتشه  الث ني ر ن من أر  ن الص   ال تصح إال به

وم  تع رف عليه الن س من أنواع التح ي   ،جميع م  )لق التحي    "كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات هلل"
؛ ألن -ج  وع -بهذه الصيغة خ ص ب هلل  ،بمجموعه  بر أ ( الجنسية مع الجمع وع ، بمجموعه  هلل ج 

ف  )جوز أن تقو    الجنسية الجمع مع  أ (التحي   هلل، يعني ال لغ)ره، إذا اجتمع   الصيغة صيغة حصر
تي لك، أم  التحي   الموجو   عل  ألسنة الن س  لهم ن إذا أفر   التحية لزي ، أو تح)التحي   لزي ، لك

يعني ال لغ)ره، فجميع أنواع التح ي   ،،  م  ج ء الحصر ب لحم ، الحم  هلل-ج  وع -بمجموعهم خ صة ب هلل 
، ال -ج  وع -المفروض   والنواف  هلل  "والصلوات" -ج  وع -بمجموعه  هلل  ، التي ال محظور في لفظه

"السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا  من األقوا  واألعم    له  هلل "والطيبات" )جوز صرف شيء منه  لغ)ره
ي حي ته وبع  مم ته، الس م عليك ب  ف الخط  ، وهذا اللفظ مم  تعب  به، ولذا يق   في ح   الغ)بة ف وبركاته"

، لكن المعتم  عن  أه  العلم -عليه الص   والس م-وج ء في البخ ري م  )   عل  تغ))ر الضم)ر بع  وف ته 
نن    إألن هذا من األلف ظ المتعب  به ، ج ء عن بعض الصح بة ؛أن الضم)ر )بق  خط    م  علمه ابن مسعو 

-ورحمة هللا وبر  ته، الس م اسم من أسم ء هللا    الس م عل  النبي، نل  الس م عليك أ)ه  النبي، ثم ق ن  نقو 
، وهو تحية المؤمن)ن، تحية المسلم)ن، الس م عليك أ)ه  النبي ورحمة هللا ة، وهو  ع ء ب لس م-ج  وع 



 ن وبر  ته، وج ء م  )   عل  فض  إلق ء الس م خ رج الص   من النصوص الشيء الكث)ر، وأن أكمله م   
بهذه الصيغة، الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته، لكن الس م علي م تجزئ خ رج الص  ، وف)ه  عشر حسن  ، 

يعني -، فمن ألق  الس م بهذه الصيغة الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته أيض ً  ورحمة هللا عشر، وبر  ته عشر
  ب)ن المسلم)ن، فمن حق المسلم عل  المسلم أنه استحق ث ث)ن حسنة، وهي سب)  األلفة والمو  -خ رج الص  

  .وأن )ن ره (أ ر إذا لقيه يسلم عليه، ويخ)ر خ رج الص   ب لنسبة للس م عل  األحي ء أن يقرنه ب
ُتم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوا   ه... ب لس م خ رج الص  الس م عليك ي  أ)ه  النبي ورحمة هللا وبر  ته، ويجبر  ي  َذا ُحيِ  َسَن  }َواِ  ِبَأح 

وَها{ َها َأو  ُردُّ وج ء م  )   عل  االكتف ء بمرحبً   ون ر  للس م، في نصوص منه  ح )   [( سور  النس ء96 ] ِمن 
   من؟((  الس م عليك ي  رسو  هللا، ق    ق ل  ،يغتس  -عليه الص   والس م-أم ه نئ لم  ج ء  والنبي 

من ولم يحفظ أنه ر  الس م، من أه  العلم    مرحبً  ب م ه نئ((  -معليه الص   والس -أم ه نئ، ق     ق ل 
؛ ولم )نق  -عليه الص   والس م-ر  الس م   ن هذه تكفي، ثبت  في الصحيح وتكفي، ومنهم من يقو يقو   إ

ذا زي  عليه بعض  ،ألنه ثب  ر  الس م بنصوص  ث)ر ، ف  ب  من ر  الس م لع م الح جة إل  نقله؛ األلف ظ، وا 
إل  غ)ر ذلك    مرحبً  ب بنتي((  لم  سلم  ف طمة، ق   -عليه الص   والس م-مث  مرحبً  زي    خ)ر، وق   

ف)نبغي أن تت او  ب)ن  -عليه الص   والس م-من النصوص التي ت   عل  أن مرحبً   لمة م ثور  عن النبي 
 سلم)ن.التح ي  الواف   من غ)ر الموي تف  به  عن  ،المسلم)ن

ذا ح  هذا االسم  -ج  وع -يعني اسم الس م، اسم هللا  "السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين" عل)ن ، وا 
وفي  "علينا وعلى عباد هللا الصالحين"حل  البر   ، وحل  الخ)را ، أو هو  ع ء ب لس مة من جميع اآلف   

ج  -سلمتم س لتم هللا  ص لح في السم ء واألرض((  فإن م إذا فعلتم ذلك فق  سلمتم عل     عب    الح ) 
لهم الس مة، فإذا سلم  عل  جميع هؤالء الص لح)ن وهذه  عو  في ظهر الغ)  ألخيك الص لح، والملك  -وع 

) عو لك بمث  هذا، فعليك أن تحرص عل  مث  هذا، وب لمق ب  عل  المسلم أن يسع  في إص ح نفسه لي ون 
ن، ل)ن له هذا ال ع ء من جميع المصل)ن، لكن غ)ر الص لح محروم من مث  هذا، حرم من عب   هللا الص لح)

 .نفسه من مث  هذا، فعل  المسلم أن )تصف بهذا الوصف ل) خ  في جميع  ع ء المصل)ن
إال به ،  المسلمهذه  لمة اإلس م التي ال ) خ   "أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله"

  .ر  أن أق ت  الن س حت  يشه وا أن ال إله إال هللا، وأن محم ًا رسو  هللا((  أم
هذا في الص   في أشرف المواقف، ويذ ر ب لعبو ية والرس لة، وتحق)ق العبو ية التي  "وأن محمدا  عبده ورسوله"

عي من إ)ج   الجن ه ف الشر من أجله  خلق اإلنس والجن، هذه هم المسلم الحقيقي، تحق)ق هذه العبو ية، ال
نَس ِإالَّ ِلَيع ُبُدوِن{ واإلنس ُت ال ِجنَّ َواإلِ  أو بهذا  وذ ر بهذا االسم، ،فنو ي النبي [( سور  الذاري  56 ] }َوَما َخَلق 

 الوصف في أشرف المق م  .
فيه، تتضمن هذه الشه    ع م إطرائه، وع م الغلو  ،شه    له ب لعبو ية "وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله"
 ))إذا قعد أحدكم للصالة فليقل: التحيات هلل(("وفي لفظ:  به  -ج  وع -وشه    له ب لرس لة التي شرفه هللا 

))فليتخير من وفيه:  ))فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء واألرض((وذكره، وفيه: 
، وأشه  أن محم ًا أشه  أن ال إله إال هللا  ي إذا ق  يعن ؟مت  )تخ)ر من المس لة م  ش ء المسألة ما شاء(("



 م  ج ء م   ؟، قب  الس م )تخ)ر من المس لة م  ش ء..أو في نه ية ؟)تخ)ر من المس لة م  ش ء عب ه ورسوله
)   عليه في بعض الرواي  ، وهو موطن ال ع ء، آخر الص  ، الذي فيه االستع ذ  ب هلل من أربع، وفيه م  

، وفيه التخ)ر من المس لة م  ش ء، )تخ)ر من -عليه الص   والس م-ب ر عل  م  سي تي من النبي  طلبه أبو
 المس لة م  ش ء في آخر ص ته، وأيضً  من مواضع ال ع ء السجو ، )تخ)ر أيضً  من المس لة م  ش ء.

 .طالب:.......
 نعم؟ 

 .طالب:.......
  ؟يش فيهإ

 .طالب:.......
يعني من أمور ال )ن    ل)تخ)ر من المس لة م  ش ء((  والح )  محتم ، وقوله ،ا اجته  هوهذ ،نعم هذا رأيه

 ن أمور ال ني  ال تطل  في الص  .  إوال ني ، من أمور  )نه و ني ه، خ فً  لمن ق  
 سم.

 إن ؟هدية مأال أهدي لك :فقال -رضي هللا عنه-عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة 
فكيف نصلي  ،يا رسول هللا قد علمنا كيف نسلم عليك :فقلنا ،خرج علينا -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
))قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد : فقال ؟عليك

 .هيم إنك حميد مجيد((مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبرا
 "لقيني كعب بن عجرة"عب  الرحمن بن أبي ل)ل  ق     -رحمه هللا تع ل -في هذا الح )  )ذ ر المؤلف 

 فقال: أال أهدي لكم هدية؟" ،"لقيني كعب بن عجرة ،هدية؟" أال أهدي لكم" "فقال:الصح بي الشه)ر المعروف 
 نة اإلنس ن أعظم م  )ه ى وم  يع)ن عل  قي م  ي ،في اآلخر  فلعله لقيه مع غ)ره، ولذا جمع الضم)ر، وم  )نفع

معشر  فقلنا: يا رسول هللا" ،خرج علينا -صلى هللا عليه وسلم-"أال أهدي لكم هدية؟ إن النبي  للمسلم
ِه َوَسلِ ُموا َتس   ج ء األمر ب لص   والس م عليه الصح بة، ( سور  56 ] ِليم ا{}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلي 

 )ف يسلمون عليه، الس م عليك أ)ه   -عليه الص   والس م-هذا أمر ال ب  من امتث له، وعلمهم النبي  [األحزا 
  ، ق  -صل  هللا عليه وسلم-فعلمهم النبي  ؟النبي ورحمة هللا وبر  ته، لكن  )ف نصلي عليك وق  أمرن  بذلك

  محم   م  صل)  عل  آ  إبراهيم إنك حم)  مج) ، وب رك عل  محم    قولوا  اللهم ص  عل  محم  وعل  آ
والجمع ب)ن إبراهيم وآله ث ب ، وبعض الروا  يقتصر  وعل  آ  محم   م  ب ر   عل  إبراهيم إنك حم)  مج) ((

 عل  إبراهيم، وبعضهم يقتصر عل  اآل ، لكن الجمع ب)نه  ث ب  في الصحيح، عل  إبراهيم وعل  آ  إبراهيم،
 م  صل)  عل   ،عل  محم  وعل  آ  محم  لم الص   اإلبراهيمية، اللهم ص هذه الصيغة التي يسم)ه  أه  الع

في آية األحزا ، فب)ن لهم  -عليه الص   والس م-آ  إبراهيم إنك حم)  مج) ، أمروا ب لص   عل  النبي 
الصيغة الزمة في الص   وخ رج الص   الصيغة التي )تم به  امتث   األمر في آية األحزا ، لكن ه  هذه 

ِليم ا{  بح)  ال )تم االمتث   إال به ؟ يعني إذا سمعن  من يقرأ ِه َوَسلِ ُموا َتس  ( 56 ] }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلي 
 ، والس م  م  صل)  عل  آ  إبراهيم إنك حم)  مج)   اللهم ص  عل  محم  وعل  آ  محم قلن  [سور  األحزا 



  ل)تم امتث   األمر في اآلية، أو هذا خ ص في هذا معليك أ)ه  النبي ورحمة هللا وبر  ته، يعني نجمع ب)نه
ق  يفسر الع م ببعض  -عليه الص   والس م-ألن النبي  ؟وفر  من أفرا  الم مور به في آية األحزا  ؟الموضع

سر الظلم ب لشرك، لكن ه  معن  هذا أن الذي يظلم نفسه ويظلم والعن ية به، ف ،ل هتم م بش ن هذا الفر  أفرا ه
لعن ية فسره ب لشرك ل هتم م بش ن الشرك وا  غ)ره بم   ون الشرك يحص  له األمن الت م )وم القي مة، أو نقو 

َتَطع ُتم مِ ن ُقوٍَّة{ به؟ نعم، فسر القو  ب لرمي  وا  َلُهم مَّا اس  يعني  ال إن القو  الرمي((  أ [( سور  األنف  67 ] }َوَأِعدُّ
  لكن لو قل  ؟فسر الع م ببعض أفرا ه ل هتم م بش ن هذا المفر  والعن ية به  أو نقو  ؟م  في قو  إال الرمي
صل  هللا عليه وسلم، أو   األمة  له  عل  هذا ق طبة، إذا قل  ،)تم امتث لك أو م  )تم؟ )تم صل  هللا عليه وسلم
وأه  العلم حملوه عل  الص  ، وأ خلوه  ،تم امتث لك لألمر في آية األحزا ، إذا قل  هذا عليه الص   والس م

وهو الص   والس م، ولذا )نص بعض العلم ء  ،في  ت   الص  ، وخ رج الص   )تم امتث   األمر ب لم مور به
 رك  ون الس م م روه، واست الص   إفرا   م روه، النووي ق    عل  أن من يفر  الص    ون الس م يقولون 

ألنه ال )تم االمتث   إال ب لجمع  مثله؛بهذا عل  مسلم في مق مة صحيحه، والع س لو أفر  الس م  ون الص   
 ،أو الع س، هذا م  امتث  يصلي وال يسلم،  له هعمر   ، وابن حجر خص الكراهة بمن   ن هذا  ) نه، يعنيمب)نه

وال  ،من أه  العلم المت خرين ؟م ، لكن م ذا عن الص   عل  اآل  خ رج الص  لم يمتث  األمر حت  )جمع ب)نه
أب  نقو     للح  م، أعرف أح هم من المتق م)ن ق له، من أتهم العلم ء ق طبة ب نهم تر وا الص   عل  اآل  مم أل

،  ت  السنة -والس معليه الص   -م  عرف عن األئمة  لهم،  تبهم ب)ن أ) )ن  أنهم يصلون عل  غ)ر النبي 
، ي تي من يقو  في القرون المت خر  أنهم تر وا الص   عل  اآل  -صل  هللا عليه وسلم-ق   رسو  هللا  ،ق طبة
 )ف وهم من اآل ، وم ارا  لهم، ط)  الكت  مت  صنف ؟ صنف  في  ولة بني العب س،  ،  للح  ممم أل

، وغ)ره ص )قوق   بهذا  يم ن، يعني ق   بهذا الصنع ني، ال ؟يم لئون بني العب س وهم من اآل  ويحذفون اآل 
شو  وا في ب)ئ   ف)ه  ، وأهملوا الصح ؛ ألنهم نشئ-عليه الص   والس م-نشروا إفرا  اآل  ب لص   مع النبي 

ر في امتث   األم    للح  م، نقو ف تهموا خي ر األمة ب نهم تر وا الص   عل  اآل  مم أل ،تشيع، ف ثر  عل)هم
ولهم  ،-عليه الص   والس م-، لكن إذا عطف  اآل  وهم وصية النبي -صل  هللا عليه وسلم-اآلية )تم بقولك 

-لكن إذا اتبع  اآل  له  "صل  هللا عليه وسلم"  متث   األمر ب آلية إنم  )تم بقولكاعل)ن  حق، هذا خ)ر، لكن 
تبع الصح ، يعني إذا   ن ل   عل)ن  حق؛ ألنهم وصية وأعني بهذا خ رج الص  ، فلت ،-عليه الص   والس م

ذا  ؟فمن أي طريق وصلن  ال )ن ووصلن  الخ)ر ،-عليه الص   والس م-النبي  إال عن طريق الصح ، وا 
فرا  الصح  شع ر لقوم آخرين من المبت عة ،استشعرن  أن إفرا  اآل  شع ر لبعض المبت عة الجمع   قلن  ،وا 

عليه -عق)   أه  السنة تولي الطرف)ن، وأقو  هذا خ رج الص  ، وأم  الص   عل  النبي ب)نهم  هو األص ، و 
تعب ية، وهي تفس)ر للنص الع م ببعض  ؛ ألنه  توقيفية،ال ب  من هذه الصيغة  اخ  الص   -الص   والس م

)ن الن س، اآلن تسمعون أفرا ه، وتفس)ر الع م ببعض أفرا ه ال يقتضي التخصيص عل  م  مثلن  ونظرن ، وش ع ب
م  في شك إم م من أئمة المسلم)ن، م  أح  بيست رك  .......والذي أش عه "صل  هللا عليه وآله وسلم" ث)ر 

الء هم ؤ وهؤالء لهم حق، فه ،عليه، لكن    له فهمه، فإذا صل)ن  عل  اآل  نصلي عل  الصح ، هؤالء لهم حق
لهم حق عل  األمة، م  وص  ال )ن إال بسببهم، م  انتشر اإلس م  وهؤالء ،-عليه الص   والس م-وصية النبي 



ألن المرا  ب آل  هم األتب ع عل  ال )ن، نعم    إن اآل  ) خ  ف)هم الصح ؛إال بواسطتهم، وق  يقو  ق ئ 
  اللهم ص  عل  محم  وعل  أزواجه   ن اآل   م  ج ء في بعض الرواي    إصحيح هذا ق)  به، لكن إذا قلن 

 ،وخ)ر م  يفسر به النص في موضعه م  ج ء في رواية أخرى، في ون خ صً ، فإذا اقتصرن  عل  اآل  ريته((وذ
ن   ن المرجح عن  الش فعية وعن  الحن بلة بعض والمرا  بذلك جميع األتب ع عل  ال )ن، وهذا قو  ل أه  العلم، وا 

لكن هذا تنبيه هذه من سبته، تفس)ر الص   ة طوي  ج ًا، والخ ف في المس لأنهم بنو ه شم وبنو المطل ، 
المطلوبة الم مور به  بهذا اللفظ تفس)ر للع م ببعض أفرا ه ال يقتضي التخصيص، و ون بعض الن س )تهم خي ر 

، م  تج ، أعطن   ت   )خصص اآل  في الس م  ألنك لم  تح جهم تقو  مة ب نهم حذفوا الص   عل  اآل ؛األ
 ،  الح  موال غ)ره من  ت  السنة، مستفيض عن أه  العلم هذا، أم   ون األمة  له  م أل ،وال مسلم ،ال بخ ري 

ن ق   به من ق   من المت خرين  ، هذا اته م لخي ر األمة.وحذفوا الص   عل  اآل ، هذا   م ال يقوله أح ، وا 
رحمه هللا -توف ه ابن القيم والخ ف في اآل  طوي  اس "))قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد(("فقال: 
  .في ج ء األفه م -تع ل 

وثب  أيضً  في الموضع     م  صل)  عل  إبراهيم وعل  آ  إبراهيم((وثب   ))كما صليت على آل إبراهيم((
وثب  االقتص ر عل  إبراهيم، وثب  االقتص ر عل  اآل ،     م  ب ر   عل  إبراهيم وعل  آ  إبراهيم((  الث ني

لكن الذي يظهر الجمع ب)نهم ، ومن اقتصر عل  إبراهيم فق  أح   عل  من روى، ومن اقتصر عل   ، و له ث ب
اآل  فق  قصر في الرواية، عل     ح   الزي  ا  في األلف ظ وفي المتون التي يحفظه  بعض الروا   ون 

))اللهم صل  .ح  أس ن) ه البعض، هذه موجو   في السنة، الزي  ا  مقبولة عن  أه  العلم من الثق  ، إذا ص
األص  أن المشبه  ون المشبه به، نحن  على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم((

 -ج  وع -، وهو أشرف الخلق وأكم  الخلق،  م  صل  هللا -عليه الص   والس م-نطل  ص   عل  النبي 
، وأو  من -عليه الص   والس م-لذي هو أفض  الخلق بع  نب)ن  ، ا-عليه الص   والس م-عل  خل)له إبراهيم 

)وم القي مة، وفض ئله ال تحصر، لكن أ)هم  أفض  محم  أو إبراهيم عل)هم  الص   والس م؟ محم  أفض   ي س 
ألن هذا )وحي ب نه  ونه في هذا الب  ، وليس  حم  ص   مث  الص   عل  إبراهيم؟!إجم عً ، ف )ف نطل  لم

 م  صل)  عل  إبراهيم وعل  آ  إبراهيم وف)هم النبي   منهم من ق   ،ألمر  ذلك، ف ه  العلم ذ روا   م  ث)را
ال اخ   -عليه الص   والس م-، يعني نري  ق ر زائ  عل  م  صل)  به عل  محم  -عليه الص   والس م-

عن   -عليه الص   والس م-لث ب  لمحم  ا  يقو  -لكنه وهو قري  من هذا-ضمن آ  إبراهيم، ومنهم من يقو  
أمرن   وآ  إبراهيم، لكنن ، قب  أن ن عو له، الث ب  له من الص   أفض  مم  إلبراهيم قب   ع ئ -ج  وع -هللا 

وب رك      م  ثب  إلبراهيم وآ  إبراهيم، وق  مث  هذا في ،أن نطل  له المزي  عل  م  ثب  له من الصلوا 
، -ج  وع -حم)  مج)  من أسم ء هللا  محم ،  م  ب ر   عل  إبراهيم إنك حم)  مج) (( عل  محم  وعل  آ 

  ، عن ح م  أو محمو ، ومثله مج) ، نعم.فع)  صيغة مب لغة، مع ولة عن ف ع  أو مفعو 
))اللهم إني  :يدعو في صالته -صلى هللا عليه وسلم-قال: كان رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

وفي لفظ  وذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال((أع
 ثم ذكر نحوه. ))إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم(( :لمسلم



صلى هللا عليه -ل: كان رسول هللا قا -رضي هللا عنه-"عن أبي هريرة   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
عذا  القبر ث ب  ب لنص القطعي، وهو  "))اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر((  يدعو في صالته -وسلم

مجمع عليه عن  من يعت  بقوله من أه  العلم، وخ لف في هذا بعض الطوائف   لمعتزلة، لم )ثبتوا عذا  القبر، 
تواترًا معنويً ، ف لن س يعذبون في قبورهم بق ر مع ص)هم، وأكثر م  ي ون لكنه ث ب  ب لنص القطعي المتواتر 

ي ون من هذا،  م  يقو  عذا  القبر مم  نص عليه عل  المشي ب لنميمة، وع م االستنزاه من البو ، أكثر م  
عذا  الن ر؛  توع  به  الكف ر والعص  ، فعل  المسلم أن يستع)ذ ب هلل من التي ))ومن عذاب النار(( أه  العلم

م أعن  عل  الله  اللهم أعن  عل  عذا  الن ر، م  أن  بح جة، يقو   مع شخص يقو ألنه ال ق ر  له عل)ه ، س  
اللهم   أن  أسمع م تقولون، هم يقولون   لم  أن ر عليه ق  لكن سبح ن هللا العظيم، ، عذا  الن ر، هذا ج ئز......
مث  هذا، بعض الن س الرتك به بعض المحرم   والجرائم يقن  من  لكن )بق  أن ،أعذن  من عذا  الن ر، جه 

ومن  رم هللا، أن  تح  رحمة أرحم الراحم)ن، م  أن  برحمة ف ن أو ع ن، س  ربك  ،رحمة هللا، ومن عفو هللا
  ويغفر ذنوبك. ،وأن يستر زالتك ،أن يعفو عنك

الفتن وق  ب   و في حي ته، يشعر أحي نً  أو ال يشعر، فتنة المحي  اإلنس ن يفتن  ))ومن فتنة المحيا والممات((
بوا ره  تكثر في آخر الزم ن، وأمرن  ب لمب  ر  ب ألعم   خشية هذه الفتن، وق  وج  بعضه ، وج  من )تكلم ب  م 
)خش  عليه من الزيغ بع  أن   ن ممن )وجه الن س، ويت ثر الن س ب  مه، ممن يسم  في بعض اصط ح   

وم  أشبه ذلك من هذا الك م، واآلن ي تبون في الصحف، ويعلقون ويحللون  ،ؤوس الصحو الن س من ر 
اعتم   عل  أخب ر من وس ئ  إع م وتح ل) ، الن س من الكت   والسنة، مجر   تحلي   أشبه م  تكون أبع 

 لكت   والسنةالفتن ب الهتم م ب  والعصمة ب لكت   والسنة، والمخرج من ؟ط)  وين نصوص الكت   والسنة
سوخ القل ، وهو ال ، نس   هللا الس مة والع فية، ممسخ قلبه وال يشعر ث)ر من الن س يم   ومن فتنة المحي ((

  يشعر، وتستغر  أن يص ر بعض الك م من بعض الن س فتج ه ب   ارتي ح يقوله، ولذا ج ء في الح ) 
ذا مسخ القل  فح   وال حرج، م  في ف ئ  ، وأه  العلم مس لة خط)ر ، و ال   يصبح الرج  مؤمنً  ويمسي   فرًا(( ا 

يقررون أن مسخ القل  أعظم من مسخ الب ن، مسخ الب ن عقوبة، ويرج  أن تكون  ف ر  لم  حص  من 
بعض اآلث ر التي  -رحمه هللا تع ل -ص حبه ، لكن مسخ القل ، خ ص )نتهي إذا ختم عليه، فذ ر ابن القيم 

المسخ في هذه األمة في آخر الزم ن، وذ ر مم  ذ ر أن االثن)ن يمشي ن في المعصية ت   عل   ثر  الخسف و 
ويرجع، يستمر في    الحم  هلل عل  الس مةيقو  ؟ش يص)ر عليهمسخ أح هم  خنزيرًا، ط)  الث ني إيفي

  ح   الحي  ، معص)ته، نس   هللا الع فية، ف مرن  ب الستع ذ  من الفتن م  ظهر منه  وم  بطن، من فتنة المحي
ومنهم    إن م تفتنون في قبور م مث  أو قريبً  من فتنة المسيح ال ج  (( فتنة المم   التي تكون في القبر ومن

وق  يصرف عن  )نه في آخر لحظة،  ،ن فتنة المم   م  يحص  للمحتضر عن  موته، ق  يفتن  إمن يقو 
) عي  ،  األعور الكذا  الذي )خرج في آخر الزم نفل)تعوذ المسلم من هذه الفتن، ومن فتنة المسيح ال ج 

-ج  وع -ويتبعه أن س لم  يقع عل  ) يه من خوارق، ف)تبعه بعض الن س، والمحفوظ من حفظه هللا  ،اإللوهية
ال م    إذا تشه  أح  م فليستعذ ب هلل من أربع((  ، ف مرن  أن نستع)ذ من هذه الفتن في    ص  ، في لفظ مسلم

ر، وجمهور أه  العلم عل  االستع ذ  ب هلل من أربع سنة مستحبة، ليس  بواجبة، ومنهم من أوجبه  وهو الم األم



 م  ج ء  ،ألن ال م الم األمر، وأمر ط ووس ابنه عب  هللا أن يع)  الص   لم  ترك االستع ذ  من أربع األص ؛
تكون من واجب    ؛ ألن ال م الم األمرفي صحيح مسلم، أمره أن يع)  الص  ، لكن حت  عل  القو  بوجوبه 

 نعم؟الص  ، تجبر ب لسجو ، 
 طالب:.......

به الحنفية  الذي يست   ،ع مة أه  العلم عل  أنه إذا تشه ، فإذا فعل  ذلك فق  تم  ص تك، ح )  ابن مسعو 
 عل  ع م وجو  الس م، نعم.

أنه قال  -مرضي هللا عنه-بكر الصديق عن أبي  -مارضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 
اللهم إني ظلمت نفسي  :))قلعلمني دعاء أدعو به في صالتي، قال:  :-صلى هللا عليه وسلم-لرسول هللا 

 .ظلما  كثيرا ، وال يغفر الذنوب إال أنت، فأغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم((
رضي هللا تعالى -عن عبد هللا بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق "  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

يطل  من النبي أن  : علمني دعاء أدعو به في صالتي"-صلى هللا عليه وسلم-أنه قال لرسول هللا  -عنه
ألنه أمر ب ن )تخ)ر من المس لة م  ش ء، ف ونه يعتم  عل  م   )نبغي أن )خت ره لنفسه من ال ع ء؛)خبره بم  

عليه الص   -، فطل  من النبي -وأرض ه رضي هللا عنه- ه المعصوم أفض  مم  )خت ره لنفسهخت ره ل)
وتن قلته  ه عنه عب  هللا بن عمرو بن الع ص؛أ اه إل  غ)ره، فروا  ء ) عو به في ص ته، و أن يعلمه  ع -والس م
العلم أنه إذا ضفر بف ئ   )خبر به    م النصيحة لط ل ألن مث  هذا مم  )نبغي أن يش ع، ولذا من تماألمة؛ 

فرصة هذه خ صة لي من  ون   علمني  ع ء أ عو به في الص  ، ق    ه ومن يحت جه، م  ق  أقرانه وزم ء
، وال )جو  مث  هذا ال يمر بخواطرهم ، ع هذا يم)زني عن الن س، الأ ؟الن س، م  الذي يم)زني وأن  أفض  األمة

هذا الص )ق أفض  األمة بع  نبيه ظلم  "))قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما  كثيرا (( قال:" في أف  رهم وأذه نهم
نفسه ظلمً   ث)رًا، الذ)ن )تقلبون في المظ لم ل)  نه ر، ب  بع   األنف س، تج  الواح  عن  نفسه شيء، وال شك أن 

ي فني أن )نج)ني   الجنة، يقو  الن س )تف وتون في هذا الب  ، يعني ب)ن الذي )تعب  سبع)ن سنة وال يس   هللا
أو )جلس بع  الص   ربع س عة يقرأ  ،نصف س عةأو من الن ر، وب)ن من )جلس )تق م إل  الص   ربع س عة، 

 فض  األمة بع  نب)ه فهذا أبو ب ر أ [( سور  الل) 4 ] {ِإنَّ َسع َيُكم  َلَشتَّى} ن، فإذا ح رك الب   انتظر التسليمالقرآ
أن إل  هذا ) عو اإلنس ن  ))قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما  كثيرا ((  -عليه الص   والس م- يقو  له النبي

 ً   ث)رًا، ف )ف بمن  ونه؟!يعرف حقيقة نفسه، وال يعج  بعمله، إذا   ن هذا خ)ر األمة ظلم نفسه ظلم
وال أح  أب   ، ولي، وال ع لموال ،وال ملك مقر  ،ال نبي مرس  ،م  في أح  يغفر ))وال يغفر الذنوب إال أنت((
ال من عن   وال يفغر الذنوب إال أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك((   -ج  وع -يملك هذا، هذا خ ص ب هلل 

لم  تق م من سبة ج ًا للمغفر  والرحمة، لكن ه   هذه الجملة تعق)بية ))وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم(( غ)رك
  يعني لو تقو  ؟)  والتوس  من األسم ء الحسن  بم  )ن س  ال ع ء أو ال )لزم)لزم في ال ع ء أن ي ون التعق

ن َتغ ِفر  َلُهم   ثر من آية اللهم أغفر لي إنك أن  العزيز الح يم، يعني ج ء في أك ُهم  َفِإنَُّهم  ِعَباُدَك َواِ  ب  }ِإن ُتَعذِ 
َعِزيُز ال َحِكيُم{  في آية الممتحنة التي آخر الصفحة من اليم)نفي التوبة،  ......[( سور  الم ئ  339 ] َفِإنََّك َأنَت ال 

َعِزيُز ال َحِكيُم{ ِفر  َلَنا َربََّنا ِإنََّك َأنَت ال  ويغف   ،فبعضهم يطلق ،المهم أنه في مجموع آي   [( سور  الممتحنة5 ] }َواغ 



)ج)  عن هذه اآلي  ، لكن  عن مث  هذه النصوص، أنه )نتق  من األسم ء الحسن  م  )ن س  ال ع ء، بعضهم
في اآلي   م  )   عل  جواز ذلك، واألسم ء الحسن   له  مم  )توس  به، وتعق)  هذه ال عو  التي علمه  النبي 

هو من أسم ئه  أب  ب ر بهذ)ن األسم)ن من س  ج ًا، لكن ال يعني أنه ال )جوز بغ)رهم ، -عليه الص   والس م-
-خضوع ب)ن ) ي هللا و )نبغي أيضً  مراع   الح  ، أنه في ح   ذ  وان س ر  ، ليس من االعت اء، لكنالحسن 

 و اخت ر غ)ر هذا االسم لك ن أول ، نعم.، فل-ج  وع 
صالة بعد أن أنزلت عليه  -صلى هللا عليه وسلم-ما صلى رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها-عن عائشة 

كان رسول  :وفي لفظ اللهم أغفر(( ،انك اللهم ربنا وبحمدك))سبح :إذا جاء نصر هللا والفتح، إال يقول فيها
 .اللهم أغفر(( ،))سبحانك اللهم ربنا وبحمدك :في ركوعه وسجودهأن يقول يكثر  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
الة بعد أن نزلت عليه ص -صلى هللا عليه وسلم-قالت: ما صلى رسول هللا  -رضي هللا عنها-"وعن عائشة 

يمتث  األمر، أمتثله ب لفع ،  -عليه الص   والس م-والنبي  ،ألن ف)ه  األمر ب لتسبيح إذا جاء نصر هللا والفتح"
إال يقول "بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر هللا والفتح  شة أنه )ت و  القرآن بقوله وفعلهوج ء في خبر ع ئ ،و رره
َتغ ِفر ُه{ "اللهم أغفر لي(( ،حمدك))سبحانك اللهم وبفيها:  ِد َربِ َك َواس    سبح نك   [( سور  النصر1 ] }َفَسبِ ح  ِبَحم 

يكثر أن يقول في ركوعه  -صلى هللا عليه وسلم-"وفي لفظ: كان رسول هللا  امتث   لهذا األمر اللهم وبحم ك((
- ء، فه  )خ لف هذا م  ج ء من قوله هذا تسبيح وتنزيه وتحم)  وطل  للمغفر ، وطل  المغفر   ع وسجوده"

  أم  الر وع فعظموا فيه الر ، وأم  السجو  ف كثروا فيه من ال ع ء، فقمن أن يستج     -عليه الص   والس م
الو هذا )خ لف    اللهم أغفر لي((  هن  يقو  في ر وعه ؟لكم(( مث   ،لكن المس لة مس لة غ ل  ،م  )خ لف؟ نعم ا 

 ل)  طل  الكثر  في السجو ، طل  الكثر  في السجو  )   عل  أن القلة في الر وع ال تن في هذا الشيء اليس)ر ب
منع نعظم فيه الر ، لكن ه  ي الر وعإذًا    أم  السجو  ف كثروا فيه(( ب   المق بلة، أم   ذا وأم   ذا التعظيم، من

أن  ،)له هذا الح ) ، ب ل)  هذا الح ) و ل ،ال يمنع ؟نشبه الر وع ب لسجو ؟ لئ  أن ن عو ب ع ء ليس ب ث)ر
  ن ال ع ء من التعظيم، م   عو  هللا حت  عظمته، نقو   إق   ق ئ  مث ً ولو الشيء اليس)ر ال )ن في التعظيم، 

مق بلة ال ع ء ب لتعظيم )   عل  أنه تعظيم بغ)ر ال ع ء، لكن ال ع ء اليس)ر ال )ن في التعظيم، إذا خص الع م 
 ف خله هذا التخصيص.ضعف   اللته، 

  بهذا ال)وم.ن تفي   أقو 
 نب)ن  محم  وعل  أله وصحبه أجمع)ن. ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله

 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (12كتاب الصالة ) -: عمدة األحكام شرح

 عب  الكريم الخض)ر   الش)خ
 

 .الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته
 سم.

  لرحمن الرحيمبسم هللا ا
  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على ن

 لمسلمين.اللهم أغفر لنا ولشيخنا ولجميع ا
 : (عمدة األحكام)في كتابه  -رحمه هللا-يقول المؤلف 
 باب: الوتر 

وهو على المنبر ما  -لى هللا عليه وسلمص-قال: سأل رجل النبي  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 
وأنه كان  ما صلى(( حدكم الصبح صلى واحدة فأوترت لهإذا خشي أف))مثنى مثنى، قال:  ؟ترى في صالة الليل

 .))اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا (( :يقول
  م  اقرأ الح )ث)ن.

من  ،-صلى هللا عليه وسلم-هللا  قالت: من كل الليل قد أوتر رسول -رضي هللا تعالى عنها-وعن عائشة 
 فانتهى وتره إلى السحر. ،وآخره ،وأوسطه ،أول الليل

يصلي من الليل بثالثة  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: كان رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنها-وعن عائشة 
 ال يجلس في شيء إال في آخرها. ،عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس

يقو   ، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.صل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسولهالحم  هلل ر  الع لم)ن، و 
   -رحمه هللا تع ل -المؤلف 

 باب: الوتر
الوتر الفر  يق بله الشفع، ف ألفرا  تسم  أوت ر، واألشف ع األزواج تسم  شفع، ف لوتر وهو الص   في الل) ، التي 

وي ون بإح ى  ،وي ون بسبع، وي ون بتسع ،وي ون بخمس ،ون بث  هي آخر ص   الل) ، ي ون بواح  ، وي 
عشر  وث ثة عشر ، والواح   ثبت  عن بعض الصح بة، أنه أوتر بواح  ، وق   به  جمع من أه  العلم، منهم 

ال )زي  في  -صل  هللا عليه وسلم-  ن رسو  هللا "  من )رى أن أق  الوتر الث  ،  م  ج ء في ح )  ع ئشة
 ن وال في غ)ره عل  إح ى عشر  ر عة، يصلي أربعً  ف  تس   عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعً  ف  رمض

والخمس الوتر فيه  م  في الح )  الذي ي تي ح )  الب  ، ل)وتر  "تس   عن حسنهن وطولهن، ثم )وتر بث  
)جلس إال في لم أوتر بسبع  أنه -عليه الص   والس م-ثب  عنه ذلك بخمس ال )جلس إال في آخره ، و من 

  .آخره ، أوتر بتسع لم )جلس إال بع  الث منة، ثم جلس مع الت سعة وسلم، والوتر بإح ى عشر  أكثر من التسع



فص   الل)  مثن  مثن ، عل  م  سي تي، والوتر  ،إذا أرا  أن يصلي أكثر من تسع   ص   الل)  مثن  مثن ((
 وغ)ر ذلك مم  يست   به الحنفية   أوتروا أه  القرآن(( وج ء األمر به  ن  جمهور العلم ء،من آك  السنن ع

سفرًا  -عليه الص   والس م-واظ  عليه النبي  ،هو من آك  السننعل     ح   بوجوبه، ق لوا بوجوبه، و 
ال  ،السننوحضرًا، ومن اعت   ترك الوتر  م  يقو  اإلم م أحم  رج  سوء، )نبغي أن تر  شه  ته، ف لوتر من آك  

 .)ل)ق ب لمسلم تر ه، ومن ب   أول  ط ل  العلم
صلى هللا -قال: سأل رجل النبي  -رضي هللا عنهما-"عن عبد هللا بن عمر   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
، المبهم هذا -عليه الص   والس م-س   رج  النبي  وهو على المنبر، ما ترى في صالة الليل؟" -عليه وسلم
وهو معروف ب لحرص عل  الخ)ر، ومنهم من  ،، وهذا من حرصه-رضي هللا عنه-نه ابن عمر   إهمق   بعض

ع))ن إل  آخره، وت ...-عليه الص   والس م-س   أعرابي الرسو    هو أعرابي، وج ء في بعض الرواي    يقو 
الو المبهم هن  )ترت  عليه شيء    ؟م  )ترت  عليه شيء ا 
إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، فأوترت مثنى مثنى، ف))في صالة الليل؟ قال:  "وهو على المنبر، ما ترى 

 نعم؟ "له ما صلى((
 طالب:.......

يستغ  األوق   والظروف  -عليه الص   والس م-)خط  سواء   ن في جمعة أو غ)ره ، )جوز ألنه 
ذا وج  م  )ن س  الخطبة خط    .-عليه الص   والس م-والمن سب  ، وا 

 لب:.......طا
  ه  صل)    ق   -عليه الص   والس م-الخط)  ج ئز، النبي الك م مع الخط)  ومن  ،نعم )وقف الخط) 

 .مع اإلم م ........)جوز لإلم م قم فص ((    ق   ،ال  ق   ر عت)ن؟((
  ا  ق  السؤا  محتم ، لكن الجو  ؟في فضله  ؟في  يف)ته ع  ه ؟  يعني في ))ما ترى في صالة الليل؟((

ف   عل  أن الص   المطلقة من الل)  مثن  مثن ، ال )جوز الزي    عل  ر عت)ن، ويقرر أه     مثن  مثن ((
  ه.العلم أنه لو ق م إل  ث لثة في ص   الل)  ف  نم  ق م إل  ث لثة في فجر، )لزمه الرجوع إن لم )رجع بطل  ص ت

أن يصلي من الل)  م  ش ء، ويست   ب إلط ق هذا من ال  وهذا مطلق، يعني له ))صالة الليل مثنى مثنى((
م    ن )زي  ال في رمض ن وال في  -عليه الص   والس م-وأن النبي  ،)رى التح ) ، ب لع   الذي ذ رته ع ئشة

غ)ره عل  إح ى عشر  ر عة، اإلط ق هن  )   عل  أن ال ح  لص   الل) ، فلو صل  م ئة ر عة، يشه  له هذا 
)   عل  هذا، وهو    أعني عل  نفسك ب ثر  السجو ((  ح )  أيض ً و   عل  أن يصلي مثن  مثن ، الح )

وهذا  ،وم  ذ رته هو عل  ح  علمه  ،- رضي هللا عنه-المرجح أن ص   الل)  ال ح  له ، أم  ع ئشة 
ث بتة  م  سي تي في م  )   عل  الزي   ، ث ثة عشر   -عليه الص   والس م-اجته  ه ، عل  أنه ثب  عنه 

رضي -الصحيح)ن، خمسة عشر  موجو   في المسن  وغ)ره، ف   عل  أن هن ك زي   ، هذا عل  ح  علم ع ئشة 
  أم  الص   المطلقة فيصلي م  ش ء. ،أو أنه ال )وتر ب كثر من إح ى عشر  ،-وأرض ه   هللا عنه

   ب نه )وتر بواح  ، وأن م  قبله  من األشف ع نعم هذا  ل)  من يقو  ))فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة((
يعني ليس  ب ل)  صريح عل  أن    صل  واح   ف وتر  له م  صل ((  قة له ب لوتر، ص   مطلقة تهج ال ع



جعل     م  تق م    صل  واح   ف وتر  له م  صل ((  هذا ليس ب ل)  صريح، يقو   الواح   تكفي، نقو 
  اجعلوا أخر ص تكم   واح   ال تكفي، وهي ث بتة عن بعض الصح بة، وأنه   ن يقو عن  من يقو  ب ن ال ،وتر

ال فق  أوص  النبي  ب لل)  وترًا(( بعض الصح بة أن )وتر قب  أن )ن م،  -عليه الص   والس م-هذا األفض ، وا 
أمر إرش  ،   لل)  وترًا((  اجعلوا أخر ص تكم ب  )وتر قب  أن )ن م، واألمر هن  -رضي هللا عنه-  ن أبو ب ر 

وم آخر الل)  ف)وتر قب  هو األفض  لمن غل  عل  ظنه أنه يقوم من آخر الل) ، الذي يغل  عل  ظنه أنه ال يق
  أن )ن م.

وأوتر ون م،  ،وصل  العش ء -عليه الص   والس م-هذا امتث  وصية النبي  ))اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا ((
يفهم منه أن ال تصلوا بع  الوتر، من    اجعلوا أخر ص تكم ب لل)  وترًا((  فق م، واألمر هن ثم تيس)ر له القي م 

 ل  بع  الوتر م  امتث  هذا األمر، نعم؟ص
 طالب:.......

  )ف؟
 طالب:.......

 هذا لو ع رض  منطوق، أم  إذا لم تع رض منطوق فهي معتبر .
 نعم؟

 طالب:.......
  )ف؟

 .-ى هللا عليه وسلمصل-طالب: عارضت فعله 
 .))ال وتران في ليلة((

    ال وتران في ل)لة((  وج ء
  اجعلوا آخر ص تكم  هذا أنه ال ب  من ارتك   مخ لفة ألن أه  العلم يصورون في ؟ه ه وش غ)ره في الب  

  ال يصلي بع ه ، ومنهم من يقو   أجعلوا الوتر آخر شيء، منهم من يقو  ،يعني من أوله إل  أخره ب لل) ((
يصلي ر عة إذا ق م من الل)  تشفع له وتره، الر عة الواح   توتر له م  ق  صل ، والر عة الواح   تشفع له م  ق  

)وتر  مع أنه سوف   ال وتران في ل)لة((  هذا ق   به جمع من أه  العلم، وهو مخ لف لح )  ؟أوتر، ظ هر
ثم استيقظ من آخر الل)   ،اآلن إذا نقض الوتر أوتر من أو  الل)  قب  أن )ن م عل  هذا الك م ث   مرا ،

ألن الر عة التي  لم، تشفع له م  ق  صل ؛ويقو  به جمع من أه  الع ،فصل  ر عة، وهذا م ثور عن ابن عمر
 ..لكن. ،توتر له م  ق  صل ، الر عة هذه تشفع له م  ق  صل ، موجو  ف ص 

 ؟هل يتعبد بركعة واحدة خالف الوتر ؟عبادة بركعة واحدة خالف الوتريا شيخ رع طالب: تش
اآلن هذه الر عة التي ص ه  منفر  ، وصل  في أو  الل)  ر عة،  ؟أنتم اآلن ظن)تم أني انته)  من المس لة

وسيصلي في آخر الل)  ر عة، في آخر ص ته، يص)ر أوتر  م مر ؟ ث   مرا ، فوقع في مخ لفة الح )  
ذا ق م يصلي من الل)    منهم من يقو  وتران في ل)لة((   ال )وتر أو  الل)  إذا غل  عل  ظنه أنه ال يقوم، وا 

هذا    اجعلوا أخر ص تكم((مثن  مثن  حت  يطلع الفجر، وخ ص الوتر وقع وانته ، وي ون األمر يصلي 



  عل  أن هذا هو األول ، األول  أن صل  بع  الوتر، ف  -  والس معليه الص -أمر إرش  ، ب ل)  أن النبي 
عليه الص   -ألن النبي  يمنع من إ)ج   ص   بع  الوتر؛ي ون الوتر في آخر الص  ، لكن إذا وقع ال 

  ال   صل  بع  الوتر، وهذا األول  أن ال )نقض الوتر؛ ألن نقض الوتر )وقع في مخ لفة الح )  -والس م
عليه الص   - النبي ،وال ص   بع  الوتر، ال ،رك الص   من أج  أنه أوترف  )نقض، وال تت وتران في ل)لة((

 صل  بع  الوتر، إذًا يصلي بع  الوتر م  تيس)ر له. -والس م
 طالب:......

  ؟نعم
 طالب:......

  .... مثن  مثن .
 طالب:......

عليه الص   -الوتر، وفعله  هي لبي ن الجواز، األفض  أن ي ون آخر الل)  الوتر، آخر ص   الل) أي نعم 
   عل  أنه ص رف من الوجو   -عليه الص   والس م-؛ ألن هذا أمر، فإذا خ لف األمر هذا فعله ..-والس م

 إل  االستحب  .
نما ممكن ما يحمل على الحقيقة الشرعية ))ال وتران في ليلة((حسن هللا إليك يا شيخ بالنسبة لـطالب: أ ، وا 

 ؟ما تحقق في حقه الوتر وتر، فالذي يوتر مرتين -عز وجل-ألن هللا  وتران؛ يحمل على عدم وجود
يعني م  هو    ال وتران((  ح ) مع مفهوم م  قلن ه، وال يعترض مع إيه هذا )ؤي  م  قلن ه، هذا م  يعترض 

 .  ال وتران في ل)لة((يع رض 
 ة ما يكون قد وقع في النهي اآلن. عبركاآلن طالب: أنا أقصد يا شيخ أحسن هللا إليك إذا نقض الوتر 

 طالب:.......
  ؟وراه

 بيص)ر أوتر ث   مرا  اآلن.
ألن ما هناك وجود  اعتبره خبر يا شيخ؛وتران في ليلة، ال  ....طالب: ألننا ما نحمل على الحقيقية الشرعية

 مرتين ما عليه شيء. وتران في ليلة، ما يمكن يقع وتران في ليلة، ال بد أن تكون واحدة، يعني الذي يوتر
 م  أنه ي تي  ،ألن الخبر ي تي ويرا  به النهي، ي تي النهي عل  صيغة الخبر هو خبر، لكنه )را  به النهي؛

ِضع َن{ أبلغ األمر عل  صيغة الخبر، وي ون ح)نئذ   َواِلَداُت ُير  َن{ [( سور  البقر 611 ] }َوال  ُمَطلََّقاُت َيَتَربَّص   }َوال 
هذه ال ال  ؟هذه أخب ر، لكن ه  )را  أنه مجر  خبر، أو المرا  الح م المترت  عل  هذا الخبر [بقر ( سور  ال669 ]

 أخب ر )را  منه  األوامر.
من أول  ،-صلى هللا عليه وسلم-قالت: من كل الليل قد أوتر رسول هللا  -رضي هللا عنها-عن عائشة "

ف نته  وتره إل  السحر،  ،ن أوس  الل) ، وأوس  من آخرهوأوتر م ،أوتر من أو  الل)  وأخره" ،وأوسطه ،الليل
)   عل  أن نه ية وق  الوتر السحر، ب اية وق  الوتر بع  ص   العش ء، ونه )ته السحر، فإذا طلع الصبح ف  

هذا  ل)  عل  أن الوتر  "وانته  وتره إل  السحر"   فإذا خشي أح  م الصبح صل  واح  ((  وتر، وفي الح ) 



نه يقض  بع  طلوع الفجر، نعم فعله بعض الصح بة، قضوا الوتر   إ)نتهي بطلوع الفجر، خ فً  لمن يقو وقته 
بع  طلوع الفجر، لكن في هذ)ن الح )ث)ن  اللة صريحة عل  أنه بع  طلوع الصبح ال وتر، انته  وقته، لكن ه  

ألن الوتر في الل)  وليس في  ه؛مس؟ نعم يقض ، وال يقض  عل  وقتيعني بع  ارتف ع الش ؟يقض  بع  ذلك
النه ر، من ص   الل)  وليس من ص   النه ر، ص   النه ر وتره  المغر ،  م  أنه ال وتران في ل)لة ال وتران 

ال المغر  فإنه  وتر النه ر" ،  م  ج ء في الح ) في )وم، ص   المغر  هي وتر النه ر  ."وا 
 ؟جمعت الصالتينحتى لو  وقت الوتر يبدأ من العشاءطالب: 

  ق)   من وق  العش ء، معلق ب لص  . ام من ص ته ، من ص   العش ء، م   م  ،ولو جمع 
يصلي من الليل ثالثة عشرة  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: كان رسول هللا  -رضي هللا عنها-"وعن عائشة 

وهن   ،م    ن )زي  ؟نعم ل  إح ى عشر ؟؟ م    ن )زي  عم  زا  رسو  هللا  ط)  ي  أم المؤمن)ن أ)ن قولك ركعة"
فمنهم من  ،هذه الزي    زي    الر عت)ن للجمع ب)ن األح  ) في توجيه ث ثة عشر ، اختلفوا في الر عت)ن،   تقو 
 -صل  هللا عليه وسلم-الر عت ن بع  الوتر، المقصو  أن النبي   الر عت ن هم  راتبة العش ء، ومنهم من ق    ق  

 -وأرض ه  رضي هللا تع ل  عنه -زي   ، وح )  الخمسة عشر  أيضً  موجو ، ف   عل  أن قوله  ثبت  عنه ال
م  الذي    ص   الل)  مثن ((   سنةعل  حس  فهمه ، ف لزي    مطلوبة وليس  بب عة، واإلكث ر من التعب

ث)ر ع   الر ع   مع والعلم ء )ختلفون في األفض  من تك   أعني عل  نفسك ب ثر ((و ؟اإلط قع رض هذا ي
أو  ،وتقل)  الع   ،ه  المشروع إط لة القي م والر وع والسجو  ؟التخف)ف، أو تقل)  ع   الر ع   مع التطوي 

هذا )   عل  أن  ب ثر  السجو (( ...  أعنيرولك  من الصورت)ن أ لته، ف ؟المشروع تكث)ر الع   مع التخف)ف
م  يطلق عليه يعني مقي مه، والقي م، طو  القي م هو القنو ،  -معليه الص   والس -الكثر  مطلوبة، النبي 

القنو  طو  القي م، وص   الل)  تسم  قي م، ف   عل  أن طو  القي م مطلو  أيضً ، فإذا صل  في ث   
األفض  لك أن تقرأ في هذه الث   الس ع   إن   س ع   نفترض، شخص )ري  القي م ث   س ع  ، ه  نقو 

لك   ؟وتقرأ ف)ه  أق  ،أضع ف هذا الع  أو تصلي  ،ثة عشر  ر عة، وتقرأ ف)ه  خمسة أجزاء مث ً وتصلي ث 
أيضً  )   عل  أن الكثر  مطلوبة، وعل     ح   من وافق  منهم  وجه، واإلط ق مثن  مثن ، وأعني ب لكثر 

ر لنبيه إال األفض ، فمن صل  ألن هللا ال )خت   يفية و مية فهو أول ؛ -صل  هللا عليه وسلم-ص   النبي 
بإح ى عشر ، أو ث ثة عشر ، واستغرق من الوق  م  يستغرقه من يصلي أضع ف ذلك مع طو  القراء  وطو  

}ُقِم  ، سور  المزم  إيش ف)ه ؟ال شك أنه أكم ، والح  للقي م، الح  اإلجم لي هو الوق  ،الر وع وطو  السجو 
َل ِإالَّ َقِليال   فَ *  اللَّي  ُه َقِليال  ِنص  هِ *  ُه َأِو انُقص  ِمن  هذا تح )  ب لوق ،    عل  أن  [( سور  المزم 3-7 ] {َأو  ِزد  َعَلي 

، يعني لو تصورن  أن اإلنس ن كم الكمية والكيفية فهو أفي  -عليه الص   والس م-اإلنس ن لو اقت ى ب لنبي 
يط)  الر وع والسجو ، ويستغرق عليه ث   و  ، )هة أجزاء في إح ى عشر  ر عة، ويترس  فمس)بي يقرأ خ

وبقي م أق ، وبسجو  أق ، وحضور قل  أق  في  ،، أفض  ممن يصلي أضع ف هذا الع   بقراء  أق مث ً  س ع  
ألنه ور  عن بعض    عق  من ص ته شيء؛الغ ل ، لكن إذا   ن هذا أنفع له، إذا أط   سرح ذهنه، وم

 ن،  )ف )ب  رون به  الشيط ن؟الصح بة أنهم )ب  رون به  الشيط 
 يطيلون.ما طالب: 



وص ر له مج  ، وهذا ب لنسبة لبعض الن س  ون بعضهم، بعض الن س  لم  يط)   ،نعم إذا أط    خ  الشيط ن
ال أط)ق القي م، وال أن   ،أن   ب)ر سن  ال يقو  شخص ذا، )تلذذ، )تلذذ ب لمن ج   إذا أط  ، ب)نم  لو استعج  و 

في هذه العب    هو القل ،  -ج  وع -الذي )تع م  مع هللا ال، ال، وذهني مشت ،  ،مشغو  صغ)ر سن أن 
تج ه بعضهم في العشرين والخمسة والعشرين والث ث)ن من ط   العلم وعن هم رغبة في الخ)ر، لكن الص   

ر ن  يصلي راح، وأ  ص حبه إل  الصبح، لكن إذا صف وعن ه استع ا  يقف عن  ب   المسج  ي لم يستثقلونه ،
يقرأ خمسة أجزاء هذا اإلم م، ص   التهج ، تج وز الم ئة ويصلي خلف اإلم م شخصً  ج ز الم ئة من عمره، 

صو  ع  ي، في ص    ،ومرت ح)ن، ال ،وهللا مبسوط)ن من قراءته   ق وصوته ع  ي أيضً ، يعني م  هو ي
جر  أن المؤذن )ؤذن إذا انته  الص  ، فظن أنه  التهج  آخر ر عة سمع هذا اإلم م صو  مؤذن، والع   

 ؟فخفف الر عة األخ)ر ، فلم  سلم م ذا حص  له من هذا الش)خ الكب)ر الذي ج ز الم ئة ،ت خر عل  الجم عة
أنه تعرف هو يصلي واقف عمره م ئة، هذا ال شك  ؟!تكلم عليه بقو ، ي  ف ن لم  ج ء وق  اللزوم تخفف الص  

اإلنس ن من ال شيء، ثم )بي يص)ر شيء،  ، م  هي مس لة )جئت ريخ)بغي له  ق  الرخ ء.......إل  هللا في و 
تعرف عل  هللا في الرخ ء يعرفك في الش  ، واإلنس ن إذا صل  مع إم م يقرأ ورقة ، وهذا في العب  ا   له ، أب اً 

تج  المس ج  التي عرف أئمته   ؟هللا المستع ن، طو  عل)ن  وين ؟هذا وينبن   أط    في ص   التهج  ق  
والتع م  في هذه العب    مع القل  ال مع الب ن، الصح بة )ؤت  ب ح  منهم وهللا المستع ن، ب لتخف)ف تز حم، 

ذا  خلن  الص   نحس  مت  )نتهي ،ب)ن الرجل)ن، ونحن نتقل  في نعم هللا ه  ى) ووضع  الس ع   أم م  ؟وا 
ش ن يغتر به  اإلم م ويخفف، فهذا واقع ل  ، ولو تهي  لهم تفرك الس عة عالن س، ص روا بس يحسبون ال ق ئق

األمة اآلن، يعني )ن ر أن تج ، واألمة ف)ه  خ)ر، لكن الغ ل  أنه يق  أن تج  من )تلذذ ب لمن ج   في هذه 
ك أنه عل  حس   ألنهم ابتلوا ب مور غط  عل  قلوبهم، يعني توسعوا في ال ني ، والتوسع في ال ني  ال ش ؛العب   

 ؟وين القل  الذي يحضر في هذا الم  ن ،ومزخرف و ذا ،اآلخر ، يعني تصور ب)  منقوش فيه س ئر النقوش
  .وهللا المستع ن ،ومع األسف الش )  أن ب)و  هللا اآلن  خلته  الزخ رف، زخرف 

أربع فال تسأل  س....، يوتر من ذلك بخمثالثة عشرة ركعة -عليه الصالة والسالم-كان يصلي من الليل "
وتر )ختلف فيه أه  العلم، والع   ب لنسبة لل ، ثم يصلي أربع، ثم يوتر بخمس بسالم واحد"وطولهن عن حسنهن

ألن عمر بن الخط   جمع الصح بة  ؛منهم )رى الوقوف عل  اإلح ى عشر ، ومنهم من )رى الث   والعشرين
ومنهم من  ،ومنهم من )زي  ، ، ومنهم من )رى األربع)نويوتر بث  ،ف  ن يصلي بهم عشرين ر عة ،عل  أبي

 )نقص، عل     ح   هذا الخ ف )   عل  أن المس لة ف)ه  سعة.
 طالب: يعارض صالة الليل مثنى مثنى.

 الوتر ال ) خ ، لو صل  بسبع أو بتسع، س م واح .قلن    ؛ال م  يع رض
 ؟هل هذا معتبر بمعنى أن الخالف فيها يختلف ،طالب: القول بأن صالة التراويح تختلف عن صالة الوتر

 التراويح مثن  مثن .
 ؟هل ينطبق عليه الخالف في الوتر أو ال تدخلالعدد طالب: 

 ويوتر بث  . ،بم  في ذلك التراويح، ال )زي ، يصلي ثم ن تراويح  ال هم الذ)ن )لزمون ب لع   يقولون 



 الثالث؟ طالب: يا شيخ يجوز وصل
  ؟الوص 
 نعم.طالب: 
، لكن الممنوع عن  أه  العلم ويقو  به الحنفية أن تشبه ب لمغر ، الجلوس بع  الث نية،  يسلم من آخره ،ال م نع

 م  ي ون الجلوس إال بع  الث منة.
 ؟ال في التهجد خالف التراويح في رمضانطييعني  صالة التراويح والتهجدطالب: 

)  والن س مشغول)ن وأذه نهم غ)ر مجتمعة، وأخر الل)  مظنة ب عتب ر أن الوق  )ختلف، وقته هذا في أو  الل
 إج بة من هذه الح)ثية، لكن اإلش    م  هو بهذا، يعني الذي يفص  ب)ن ص   أو  الل) ، ويجع  له  صفة

ص    ....تن سبه ، م شي هذا له وجه، لكن إذا   ن مم  يقرن، يقرن  فةخر الل)  )جع  له  صتن سبه ، وص   آ
ثم يصلي تسليمه أو تسليمت)ن من التهج ، الخمس )خففه  والتسليمت)ن )خففه ، ب عتب ر  ،يح خمس تسليم  التراو 

 أنه  اسم تهج ، ثم بع  ذلك يصلي ث   تسليم   في آخر الوق .
 ؟طالب: على اعتبار يا شيخ لعله يريد أن يطبق إحدى عشر ركعة

م في التسليمة الخ مسة والس  سة، يعني الس  سة تع    طبق ث   وعشرين هو، لكن الك ب  يم  هو بمطبق، 
ألنه  أخذ  من ص   التهج ،  ؟وش اللي خ ه  تهج  ؟يح، ليش تهج او الخمس، لم ذا؟ ألنه  تهج ، وه ذيك تر 

  تهج ، وينطبق عل)ه  وصف التهج . تحسم من ص   التهج ، فص ر  ص   ...ألنه  تهج ؛ص ر  
 طالب:.......

 ب)ن المتم ث   م  له أص  أب ًا، نعم. هذا من التفريق ،ب أ ال ،ال ،ال
 باب: الذكر عقب الصالة 
وبة كان كتأن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الم -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس 

 .-صلى هللا عليه وسلم-على عهد رسول هللا 
 .بذلك إذا سمعتهصرفوا : كنت أعلم إذا ان-رضي هللا عنهما-قال ابن عباس 

 بالتكبير.إال  -صلى هللا عليه وسلم-صالة رسول هللا انقضاء  كنا نعرفما  :وفي لفظ
في ب   الذ ر عق  الص  ، يعني الص   الم توبة، األص  في الص   أنه   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

ال تق)  ب ألذ  ر المق)   بع  الصلوا  من تسبيح الم توبة، ولذا النواف  والجن ز  واالستسق ء والع)  والكسوف 
   أحبك ف  ت ع أن تقو  بع     ص    اللهم أعني عل  ذ رك((وتهل)  وتحم) ، لكن ه  يشمله  ح )  مع ذ 

أو أن هذا خ ص  ؟يشم  الكسوف ،فيشم  هذه الصلوا ، فيشم  الجن ز ، يشم  الع) ، يشم  االستسق ء
التسبيح والتحم)  الم ئة هذه خ صة ب لصلوا  الخمس، ج ء في  ؟الصلوا  الخمس ب لص   المعهو   التي هي

ق    سبح ن الملك الق وس ث ثً ، يم  صوته ب لث لثة، هذا بع  الوتر، لكن م  ع  الوتر من نواف  ه  يالوتر بع ه 
حملوا م  ج ء من أف  ر الذي يظهر من تصرفهم أنه  أذ  ر خ صة ب لفرائض، أه  العلم إنم   ؟له  أذ  ر بع ه 

 عمومه.ه أح  بع  فراغه من ص   الن فلة يشمله النص لبع  الفرائض، وح )  مع ذ محتم ، ولو ق ل
 طالب:.......



 في إيش؟
 طالب:.......
فق ، نعم في النس ئي  "سبح ن الملك الق وس"  أم  بع  الوتر "سبوح ق وس ر  الم ئ ة والروح"في الر وع 

أن رفع الصوت بالذكر حينما ينصرف الناس من المكتوبة كان  -رضي هللا عنهما-عباس  "عن ابن وغ)ره.
ذا أض ف الصح بي الفع  إل  العه  النبوي ص ر له ح م  "-صلى هللا عليه وسلم-على عهد رسول هللا  وا 

ولذا م   بع  انقض ء الص  ،أصواتهم  وصح بته )رفعون  -عليه الص   والس م-   عل  أن النبي فالرفع، 
ب لتكب)ر، والمرا  ب لتكب)ر مطلق الذ ر الذي إال  -عليه الص   والس م-  نوا يعرفون انقض ء ص   الرسو  هللا 

  ه.منه التكب)ر، ف لتكب)ر فر  من أفرا 
واحتم   أن  ،إذا انصرفوا ابن عب س صغ)ر احتم   تفوته الص  يعلم  "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته"

يبً  من اإلم م لعرف ذلك في آخر الصفوف، فيعرف ذلك ب لتكب)ر، ولو   ن قر  ،لي في مؤخر  المسج يص
  ب لس م.

صلى هللا عليه -"كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته" وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صالة رسول هللا 
)  الذي ال يسمع التسليم يعرف ذلك ب لتكب)ر، انقض ء الص   ب لتسليم، والبععلم يالقري   إال بالتكبير" -وسلم

ن ق   به بعضهم، بعضهم مجر  م   وعرفن  أن المقصو  األذ  ر المشروعة بع  الص  ، ال خصوص التكب)ر، وا 
نم    إلنص الح ) ، ومنهم من يقو  إتب ع ً  ،الس م علي م ورحمة هللا، هللا أكبر  يقو  نه ال )را  حقيقة التكب)ر، وا 
    رفع الصو  ب لذ ر عق  الم توبة.ذ ر الذي التكب)ر فر  من أفرا ه، ففي الح )   ل)  عل  استحب )را  ال

 طالب:.......
ال يعني أنهم نعم، يعني  ونه يح   صو  من صو  المجموع، من صو  مجموع الن س  ي،م  هو بجم ع

م م فتج  الصو  مرتفع، واألصوا  قب   خو  اإل ب ل)  أنك ت خ  عل  ص   الجمعة )تفقون عل  أ اء اللفظ،
 عل  نغمة واح  ،  ،ون قراء  واح   من سور  واح  ه  المسج ، لكن ه  معن  أنهم يقرؤ )رتج ب

  .ب لذ ر الجم عي  فب جتم ع األصوا  المختلفة توج  مث  هذا، فليس فيه مستمسك لمن يقو  ،ال
 طالب:.......

 ......... وم  ي تي بع ه ي تي تفص)له...
 طالب:.......

 )جهر ف)ه  إيه،    األوق   )جهر به .
 نعم.

-في كتاب إلى معاوية  -رضي هللا عنه-قال: أملى علي المغيرة بن شعبة  عن وراد مولى المغيرة بن شعبة
))ال إله إال هللا وحده  :كان يقول في دبر كل صالة مكتوبة -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه

ه، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم ال مانع لما أعطيت، وال معطي لما منعت، ال شريك ل
  .فسمعته يأمر الناس بذلك -رضي هللا عنه-ثم ذهبت بعد ذلك إلى معاوية  وال ينفع ذا الجد منك الجد((



ضاعة المال ،كان ينهى عن قيل وقال :وفي لفظ د ، ووأعقوق األمهاتوكثرة السؤال، وكان ينهى عن  ،وا 
 البنات، ومنع وهات.

قال: أملى علي المغيرة في كتاب  -و  تبه- "عن وراد مولى المغيرة بن شعبة  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
طريق معتبر من طرق التحم   أنه اعتب ر الم  تبة في الرواية، و عل  ف    "-رضي هللا عنه-إلى معاوية 

 ت    لمغ)ر  أمل  عل  غ مه ومواله أن ي ت  إل  مع وية، في ح )  ابن بري   ق  واأل اء، ف لم  تبة  ت  ا
ق ضيً ، ف لكت بة معروفة ب)ن الصح بة والت بع)ن ومن  ونهم، وهي طريق  مئذ  و أبي و تب  عنه إل  أخي، و  ن )

  بر عن  أه  العلم من طرق الرواية.معت
))ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك، ي دبر كل صالة: كان يقول ف -عليه الصالة والسالم-"أن النبي 

ويحتم   ،قب  الفراغ ،ملتصق به ،ال بر يحتم  أن ي ون من جزء الشيء "((وله الحمد، وهو على كل شيء قدير
يعني بع  الفراغ من  ؟أن ي ون منفصً  عنه بع  انقض ئه، من ذلك  بر ال ابة، لكن أي االحتم ل)ن )ر  هن 

م    ن من األذ  ر بع  الص  ، من  وضع ق ع   أن -رحمه هللا تع ل -ش)خ اإلس م  ؟لص   أو قب  الس ما
األ عية قب  الس م، المقصو  أن هذه الق ع   عن  ش)خ اإلس م هو يطر ه  في العب  ا   له ، األ عية  اخ  

..، ألنه ذ ر، لكن ؛والس م منه  ،بع  انقض ئه  العب   ، وهن   بر    ص   م توبة، يعنيبع  العب   ، األذ  ر 
ألنه  ع ء ي ون قب  الس م، واللفظ محتم ، لكن م ذا عن    اللهم أعني عل  ذ رك وش رك((  قو ويقرر أن 

الو قب  الس م    ربي قني عذابك )وم تبع  عب  ك((  قو  الو ؟ هو ذ ر بع ه ا  ، وهو قب  الس م  ع ء ؟ ع ء ا 
الو  ، ويبق  االحتم   -رحمه هللا تع ل -، فتنخرم ق ع   ش)خ اإلس م إذا أنصرف من الص   ق   ؟   نبع ه ا 

، وعل  هذا ال )لزم أن  مانخر ألن الق ع    ؟في ح )  مع ذ، )بق  االحتم   ق ئم ه  هو بع  الس م أو قبله
 م اللفظ محتم .قب  الس م اللفظ محتم ، ومن ق له بع  الس  هالس م، يعني من ق ل قب يق   

 ؟يجمع بينهم قبل السالم وبعده ...طالب: واللي يجمع بينهم يا شيخ على قاعدة
 يعني في ص   واح   أو في ص ت)ن؟

 يعيدها بعد السالم.ثم يقولها قبل السالم ....  طالب:
  عل  التع  ، وحم  وأنه إذا اختلف  عن ه الرواي   حم ،طريقته مراراً    النووي ب)ن أقو  ؟يقو  في ص   واح  

، -رحمة هللا عليه-عل  أنه يق   هذا وهذا، م  عن ه مش لة في هذا، ومن حرصه عل  الخ)ر ال يفو  شيء 
لكن ال تستن   ،لكن ليس  من فراغ، بعض الن س م  )نقصه جرأ  ،لكن من عن ه جرأ  مث  ش)خ اإلس م، جرأ 

ح طة به  ،إل  فهم للنصوص ،تن   إل  علم، إل  إح طةفيقع في المه لك، ش)خ اإلس م جرأته مس ،إل  علمه  ،وا 
ال من من  أو من آح   المتعلم)ن من يسمع قو  الرسو     -عليه الص   والس م-وفهم لمق ص  الشرع، وا 

الرسو   ؟أال )جبن ط ل  العلم أن يقو  مث  هذا الك م ؟الح ئض ال تحبس الرفقة  ثم يقو    أح بستن  هي؟((
لكن يستن  إل  علم، يعني إح طة بنصوص الشريعة  ؟الح ئض ال تحبس الرفقة  تحبس، وهو يقو  يقرر أنه 

، اإلم مة في الغ ل  ...وأن الشرع ج ء فيه من الرخص م  هو أق  من ذلك، لكن أيضً  اإلنس ن ،وبمق ص ه 
ن أن )ب ي رأيه في عض  أنه  م  تن   إال بمث  هذا، الذي )جبن عن أن ) خ  في المس ئ  الكب ر، أو )جبن ع

المس ئ  في الغ ل  أنه يستمر عل  وضعه، لكن أيضً  اإلنس ن )وازن ب)ن أموره، إذا   ن  إح طته ومعرفته 



وهو األص ، فش)خ  ،عليه أن ي ون وق ف عل  مث  هذاأن )جرأ إل  ومق ص  الشرع م  تؤهله  ،ب لنصوص
المس لة ليس  من   وأن روا عل  غ)رهم، لكن أقو  ،لوا به وعم ،وتلقفه  الن س عنه ،اإلس م قرر هذه الق ع  

  .مس ئ  اإلن  ر، من ق له  قب  الس م اللفظ محتم ، ومن ق له  بع  الس م اللفظ محتم 
 "وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير(( ،))ال إله إال هللا"دبر كل صالة مكتوبة: 
يح في  ت   الرق ق يقوله  ث   مرا ، وفي بعض الرواي   من الصحيح في هذا في بعض رواي   الصح

فرق ب)ن  ،الموضع مر  واح  ، فهذا من اخت ف النسخ، رواي   الصحيح، م  هي ب لرواي   في الصحيح
الصحيح، يعني في هذا الموضع اختلف الروا  عن البخ ري في إثب    ، وب)ن الرواي  الرواي   في الصحيح

إم  أن نعتم  أقوى الرواي   عن البخ ري، وابن حجر يقرر أن رواية أبي ذر،  ؟يشنحت ج إل  إ ث  ، وح)نئذ  ال
نعم رواية أبي ذر هي أوثق الرواي  ، ومنهم من )رى أنه إذا روي الح )  من طريق البخ ري، رواه أح  األئمة 

فهي ألنه رجحه  إم م،  المرجحة؛ي   فهي المت خرين مث  الب)هقي أو الح كم أو غ)رهم، ورجح إح ى الروا
 ....عل)ه  ط ل  العلم، ف ئ  .ف ئ   يحرص  ...الراجحة عن هم، أفض  من ترجيح غ)رهم،

 ....عتمد على ما يثبته.طالب: يعني يُ 
روى الح )  من طريق البخ ري، البخ ري النسخ   م من أئمة المسلم)ن،إيه ال شك، يعني لو أثب  البغوي وهو إم

أو الوجوه المختلف ف)ه ، أو أثب  رواه  ،لفة فيه، نسخ صحيح البخ ري، وأثب  البغوي أح  هذه الصورمخت
أهله....... أه  تلقوا العلم من  ،ترجيح من البغوي، هؤالء أئمة ،الب)هقي من طريقه، نعم ترجيح من الب)هقي

الو العلم، مس لة م ر ة  لبخ ري في  ت   الرق ق يقوله  ث ثً ، م  هي بم ر ة؟ عن ن  هذا الح )  في صحيح ا ا 
يعني  ، ذا في نسخة أبي ذر، وال توج  عن  المستملي والسراخسي  تقو  ً  هذه عل)ه  رقم تج  في الون)نيةث ث

الو   إن في البخ ري ث   من روا  الصحيح، فه  نقو  نحت ج إل  موازنة ب)ن الروا  في البخ ري، يعني  ؟واح   ا 
وجعلوا بعضهم  ،جميع روا  البخ ري، نحت ج للموازنة ب)ن روا  البخ ري، العلم ء رتبوا الروا م  هي موجو   في 

ن الترجيح من خ   من )روي الح )  من طريق البخ ري من   إوبعضهم مفضو ، لكن أن  أقو  ،ف ض 
ورواه الح كم  ، ذلك وي األئمة، يعني رواه الب)هقي ورجح واح  ، يعني ذ ره مر  واح  ، أو رجح ث  ، ورواه البغ

ألن هؤالء أئمة  ؛   أح   الح كم م  )تصور أنه )روي من طريق البخ ري، الب)هقي والبغوي، أو نقو ال  ذلك، 
 .تعتبر أقوالهم ،أصو  ، )  ب ألس ن)  ح)روون األ

 طالب:.......
 يقص ون إيه.
 طالب:.......

  إن الرسو    نق  إال عل  وجه واح ، يعني ه  نقو الح )  م ؟رواية، لكن أرجح الرواي  ه  تبق  أن ،إيه
هو ح )  واح ، ومخرجه واح ، ف  ب  من الترجيح، هو ج ء لفظ واح ،  ؟ومر  ق    ذا يحتم  مر  ق    ذا

عليه الص   -نجزم ب ن النبي  ؟واح اً   ث ثً ، ومر  نقوله  مر  نقوله  واح ، وح )  واح ، ونقو  هومخرج
م  واح  ، ف  ب  من الترجيحم  ق  -والس م   .له  إال مر  واح  ، إم  ث ثً  وا 

 طالب:.......



 .. تبهم البغوي في شرح السنة، والب)هقي في  تبه.
 طالب:.......
 م  راجعته .

 نها ال بأس بها بإسناده.: إعبد بن حميد، الشيخ ابن باز قالعند  -أحسن هللا إليك-طالب: هذه عندي 
الو الث    أ)ن   ؟الواح   ا 

 طالب:.......
 ف ن لكن نري  نثب  في البخ ري، ولن نستطيع أن نثب  من طريق عب  بن حم) ، وال ،الث   هي في البخ ري 

إلسن   المذ ور و ، نثب  من طريق من )روي عن طريق البخ ري، طريق البخ ري ب وال ع ن، وال سنن أبي  ا
 في صحيحه، هذا..........

 طالب:.......
  م  راجعته .وهللا

))ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل  "يقول في دبر كل صالة مكتوبة:
السن     وال را  لم  قض) ((  في بعض األلف ظ "شيء قدير، اللهم ال مانع لما أعطيت، وال معطي لما منعت((

ن هللا، وال ص ح  الحظ ال )نفعه حظه م ا الج  منك الج ((  وال )نفع ذ ال ب س به، السن  ج) ، )ثب  بمثله
  يغنيه من هللا ش)ئً .

تلق ه عن صح بي، يضيفه الصح بي إل   "يقول: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك"
  .من العم  واألمر بهة ، ف  من وح-عليه الص   والس م-النبي 

ضاعة المال""وفي لفظ: كان ينهى عن قيل   ثر  الك م والح )  بم  يعني اإلنس ن  ،ق)  وق   الك م وقال، وا 
ذا ج ء الك م الن فع م  و  ال يع)نه، وأن يح   ب   م  سمع، وهذه مهنة  ث)ر من الن س ال)وم، ق)  وق  ، وا 

 .....استثقله، وال مح لة، إذا ج ء م  )نفعه استثقله، إذا   ن وقته    معمور
 ..طالب:.....

 هو المرفوع ث ب  من ح )  مع وية أيضً . 
ضاعة المال" ،"كان ينهى عن قيل وقال  .وا 

 طالب:.......
  ؟وين

 طالب:.......
-هو الرسو    المغ)ر ، والذي )نه...... من ح )  المغ)ر ، ومع ويةهو األص  اآلن  ..،هو ث ب  من ح ) 
  .-عليه الص   والس م

ضاعة  ض عته ال تجوز، إض عة الم   يعني  و  المال""ينهى عن قيل وقال، وا  ن ف ئ    )نية أو الم   م   هللا وا 
   ن)وية ال تجوز.



ضاعة المال، وكثرة السؤال" يعني يس   اإلنس ن  ،يشم  السؤا  عن ال ني  وعن ال )ن أيضً ، الكثر  مذمومة "وا 
، ومن س   تكثرًا ال )جوز، ج ء الوع)  ه  الن س من اضطر إل  سؤالهم إي عم  )همه من أمر  )نه و ني ه، ويس 

وحذر منه ، تبق  أنه   ،-عليه الص   والس م-عل  ذلك، لكن إن اضطر إل  المس لة حصل  في عه  النبي 
مس ئ  لال ب س، وال تجوز عن  ع مه ، والسؤا  في مس ئ  ال )ن ال )خلو إم  أن ي ون  تق ر بق ره  عن  الح جة

ِر{}فَ  واقعة، ج ء األمر به َأُلوا  َأه َل الذِ ك  ن [( سور  النح 41 ] اس  لوط   واله ف منه  التعج)ز، غأو أ   ن.....  وا 
سؤا  عم  لم يقع، لكن منهم من يحم  والوالسؤا  عنه ،  ،هذه ج ء النهي عنه ، و ره السلف تشق)ق المس ئ 

أن مث  هذا من أعظم الن س  الذي يحتم  أن يس   عن شيء فيحرم بسببه، وج ء ،النهي عل  وق  التنزي 
 ...... وبي ن ح مه  ،ومن أج  تمرين الط  ، العلم ء تت بعوا عل  تشق)ق المس ئ  ،جرمً ، لكن بع  وق  التنزي 

 "وكان ينهى عن عقوق األمهات"
 طالب:.......

 سؤا  طل  الم   ) خ   خو  أولي، سؤا  طل  الم   ج ء النهي عنه بنصوص مستقلة. 
 ؟ينهى عن كثرة السؤال، أال تدخل فيها طلب المال :ال تدخل السؤال فيها، قال ،كثرة :قالهنا  ألنهطالب: 

ل  ويزي  عل  ألف، ثم )لح ويط ،، حت   ثر  السؤا  )تصور في الم  ، هذا ي فيه في الشهر ألف..يعني مجر 
  الكثر  مذمومة.

ال أيضً  عقوق لعظم حق "وكان ينهى عن عقوق األمهات"   اآلب ء محرم.هن، وا 
الع ر، اله ف صحيح، لكن الغ ية ال تبرر الوس)لة  ......  ن  ع    في الج هلية يفعلونه  "ووأد البنات"

  البن     ن من ع  اتهم أنهم إذا بلغ  البن  مبلغً  س  مة، وأالمحرمة، الغ ية واله ف ال تبرر الوس)لة المحر 
ثم )ذه  به  ف) فنه  وهي  ،ل)ذه  به  إل  أق ربه  لزي رتهم سنوا  أو سبع سنوا ، طل  من أمه  أن تجمله 

 حية، نس   هللا الس مة والع فية.
غ)ر المستحق، يص)ر بعض الن س أب ًا  "وهات" وأن القل  أشر  الشح بمنع الواج الجشع، .... ومنع وهات""

وبعض الن س م  ش ء هللا  م  فيه إال ه  ،لكن خذ م  في، الق موس م  فيه خذ،  ،من ع، ه   بس ،جم ع ً 
 الع س، وهللا المستع ن.

 خذ الح )  الث ل .
 مع .....لو اختلف حماد :قلت أحسن هللا إليك: عودا  على القاعدة اللي قبل قليل، ما يتعلق بالبخاري،طالب: 

 نفس طريق واحد منهم، هل يثبت هذا؟يعني البيهقي مثال  يمر بمثال  الفربري..... 
 الرواية، فيعط)ه  قو ، نعم؟ ل)  عل  أن الب)هقي اعتن  بهذه هذا  ،)ثب  إيه

 طالب:.......
وال م  بع ه ، الم ئة التي    يح)ي ويم ((هذه لم تر  في ح )  الم ئة، الم ئة لم )ر  ف)ه     يح)ي ويم) ((... 

اية شوف عن ك العشر بع  الصبح وبع  المغر  ف)ه  يح)ي ويم) ، وهذه الرو ....... ، ليس ف)ه رزهي الح
  .نص، ليس ف)ه  ذلك، فتنز  األلف ظ في من زله 

 طالب:.......



 في مواطن أخرى. ، ولم ت    ألنه  ج ء  في بعض المواطن ...؛يقفأن اإلنس ن عل  حت  نقف عل  الوار ، 
رضي -عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة  بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامعن سمي مولى أبي بكر 

يا رسول هللا ذهب أهل الدثور  :فقالوا -صلى هللا عليه وسلم-أنه فقراء المهاجرين أتوا رسول هللا  - عنههللا
 ،يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم :قالوا ))وما ذاك؟(( :والنعيم المقيم، فقال ى،بالدرجات العل

))أفال أعلمكم شيئا   :-ليه وسلمصلى هللا ع-ويتصدقون وال نتصدق، ويعتقون وال نعتق، فقال رسول هللا 
 :قالوا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، وال يكون أحد أفضل منكم إال من صنع مثلما صنعتم؟((

 :قال أبو صالح ))تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صالة ثالث وثالثين مرة(( :بلى يا رسول هللا، قال
خواننا أهل األموال : يا رسول هللا سمع إفقالوا -صلى هللا عليه وسلم-فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول هللا 
سمي  :قال ))ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء((: -صلى هللا عليه وسلم-بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول هللا 
الثا  وثالثين، ))تسبح هللا ثالثا  وثالثين، وتحمد هللا ث :إنما قال ،وهمت :فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث، فقال

وسبحان  ،هللا أكبر :قل :فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي فقال وتكبر هللا ثالثا  وثالثين((
 حتى تبلغ من جميعهن ثالثا  وثالثين. ، والحمد هللوسبحان هللا ،هللا أكبر ، والحمد هلل،هللا

ن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي "وعن سمي مولى أبي بكر ب  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 نعم؟ وهو واح  منهم،  أن فقراء المسلمين" -رضي هللا عنه-صالح السمان عن أبي هريرة 

 ...طالب:....
  .م  تجئ وهللا ،أن فقراء المسلم)ن

 ...طالب:....
 أش ر إل ...

 طالب: األصل المسلمين ثم صوب فوقها.
 ؟نظر عن ك

أو من  ،أو من المه جرينسواء   نوا من المسلم)ن عمومً ،  ،الخ ف م  )ؤثر ،رعل     ح   هذا م  )ؤث
أو النج ح في التج را  من  ، وليس جمع الم  أهمهم أن يسبقهم األغني ء ،األنص ر، المقصو  أنهم قوم فقراء

  هم. سب
ال ثور  ذهب أهل الدثور"فقالوا: يا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-"أن فقراء المسلمين أتوا رسول هللا 

يعني م  )لزم ي  إخوان أن الذي عن ه أموا   "))وما ذاك؟(("بالدرجات العلى، والنعيم المقيم، قال: األموا  
ألن هللا ط)  ال يقب  إال ط)بً ، وهذا  يسبق غ)ره حت  ي ون الم س  ط) ؛ويتص ق وينفق ثم بع  ذلك  ،ط ئلة

عليه الص   -وأقرهم الرسو   ،والنعيم المقيم ذهبوا ب ل رج   العل ،، فالمظنون في الصح بة، ف سبهم ط) 
  ألن األمر  ذلك. ؛-والس م

قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون وال نتصدق، ويعتقون وال  ))وما ذاك؟((قال: "
لب نية من ص   وصي م يشتر ون ف لعب  ا  التي نفعه  ق صر يشترك ف)ه  األغني ء والفقراء، العب  ا  ا نعتق"

، وال )ج  ف)ه ، يشترك ف)ه  الغني والفق)ر، لكن الص قة والعتق من خواص األغني ء، الفق)ر ال )ج  م  )تص ق به



هؤالء  "((؟  أف  أعلم م ش)ئً  ت ر ون به من سبقكم  -صل  هللا عليه وسلم-فق   رسو  هللا " م  يعتق به
ب مر ق  يسبقون به من األغني ء،  -عليه الص   والس م-م  ، ف خبرهم النبي األغني ء سبقوهم بمزي  األع

افترضن  المس لة لو ، يعني لي ون في مق ب  اإلنف ق، ف) ر ون  ن به من بع هم، ) ر ون به من سبق؛ويسبقو 
ية والعب  ا  الب ن م ئة  )لو،    مث ً الم لية توص  إل  مس فة مع)نة، قعب  ا  الب نية مع الحسية، إذا   ن مث  

أرا  النبي أن )خبرهم ب عم   تكم  لهم هذا النقص، ف) ر ون  ،إل  الخمس)ن توص  إل  النصف من ذلك، مث ً 
  .فوص  إل  الم ئة، ويسبقون به من بع هم ممن لم يفع   فعلهم ،به من سبقهم

"قالوا: بلى  ، إنم  هو لألفع  وا ألن الفض  ليس للذ ))وال يكون أحد أفضل منكم إال من صنع مثلما صنعتم(("
مفهوم اللفظ هذا أنه )جتمع  "))تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صالة ثالثا  وثالثين((يا رسول هللا، قال: 

ف)جتمع من من الجميع ث ثً  وث ث)ن، تسبحون إح ى عشر ، وتكبرون إح ى عشر ، وتحم ون إح ى عشر ، 
  الجميع ث ثً  وث ث)ن.

 و صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول هللا سمع إخواننا أهل األموال بما فعلنا ففعلوا مثله""قال أب
 )تق مون  عوا شيء؛ لئ مغني ء م  سأن األ ن تمنو )يعني  ؟يعني ه  هذا من ب   الغ)ر  المذمومة والحس  المذموم

بشيء يس  ون أن )خبرهم  -ليه الص   والس مع-هذا من الغبطة، ب  )ري ون من النبي  ،ال ؟عل)هم مر  ث نية
  )نفعهم، ليس بحثهم عم  يضر غ)رهم.به هذا النقص، فهم )بحثون عم  

"فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول هللا فقالوا: يا رسول هللا سمع إخواننا أهل األموال بما فعلنا ففعلوا مثله، 
نعم إذا   ن الغني ي تي بجميع م   "هللا يؤتيه من يشاء(())ذلك فضل : -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا 

ذلك فض  هللا )ؤتيه من يش ء، أيضً  القوي في ب نه إذا    عليه م  ال يستطيع عليه الفق)ري تي به الفق)ر، ويزي
، نعم إذا ع ق ذلك فض  هللا )ؤتيه من يش ء  نقو  تي به الضع)ف في ب نه ويزي  عليه  ن ي تي بجميع م  ي 
 ،لكن إذا   ن في األص  م  يعم  إال شيء )ل)ق بجس هنعم ي ت ......  مله في الس بقعالمرض عن م    ن ي

  ذلك فض  هللا )ؤتيه   فزا وا في األعم  ، ال شك أن هذا )ن رج في قوله ،وهن ك ن س عن هم متعوا في أب انهم
  ؟نعم من يش ء((

 ......طالب:
له مثله، تمن  أن ي ون له مث  م   ف ن )ي الفض  سواء، يعني شخص فهم  ف ،من تمن  حص  له م  تمن 
لكن تبق   ،في ون التمني بمث بة الفع  منهم من )رى أنه في أص  األجر سواء،   فهم  في األجر سواء((

يشم  هذا وهذا، له األجر أنه  ((سواء   فهم  في األجرالتسوية ..... لكن مقتض  المض عف   لمن فع  ب لفع 
  .مض عف ته، وهذا ب لفع  فض  هللا )ؤتيه من يش ء، فض  هللا ال يح و 

 ف ضوالفق)ر الص بر، وابن القيم أ مس لة المف ضلة ب)ن الغني الش كر)تكلم أه  العلم في هذا الح )  عل  
قه  وأط   ونق  نقو  عن ش)خ اإلس م وغ)ره في هذه المف ضلة، يعني إذا وج  غني ش كر )جمع األموا  من طر 

لكنه يصبر ويحتس ، عل  م  ن له من سب  هذا  ،ويبذله  لمستحق)ه  عل  الوجوه الشرعية، وهن ك فق)ر ،الشرعية
هذا الح ) ، ومنهم من يفض  الفق)ر الص بر ألنه في الغ ل  أسلم في فقر، منهم من يفض  الغني الش كر بال

ة زي    ونقصً  تبعً  للتقوى، فإذا   ن الغني أتق  هلل يقرر أن المف ضل -رحمه هللا تع ل -الع قبة، وش)خ اإلس م 



ذا   ن الفق)ر أتق  هلل فهو أفض  من الغني، ويبق  أن م  زا  وم  نقص    شيء  فهو أفض  من الفق)ر، وا 
إض فة إل  تحليه  ،بحس به، يعني الم)زان التي توضع فيه الحسن   توضع فيه    م  ي تي من قب  هذا الفق)ر

والمس لة موازنة ومف ضلة، ف)بق   ،حتس  ، والم)زان الث ني للحسن   ب لنسبة للغني )وضع فيهب لصبر واال
األص  أن المف ضلة للتقوى، ثم بع  ذلك يعني قل  مث  هذا في جميع أبوا  ال )ن، نعم ع لم وع مي مثً ، 

   أن هذا أفض ه  نقو   هم  يصوم أي م متس وية ويتص قون ب موا  متس وية، ويصلون صلوا  متس وية، 
،    شيء بحسبه، يعني صبر الفق)ر ق  يص  به إل  .....الذي رت  عليه التقوى  .......يعني ؟وهذا أفض 

ه  أح ، وب)ن  رج   ال ) ر ه  أح  تبعً  لهذا الصبر، وأيضً  تفريج الغني للكروب   ق  )بلغ به  م  ال ) ر ه ف)
له أجره، ويبق   ه الفقر له أجره، وم  يسببه الغن وم  ي تي مم  يسبب بق  الفض  للتقوى،هذ)ن أمور  ث)ر ، ف)

  ابن تيمية.الم)زان الوح)  هو التقوى، هذا م  يقرره ش)خ اإلس م 
 طالب:.......

إيه لكن من مقتضي   التقوى، إذا اتق  هللا اإلنس ن، يعني ال يفض  أح  عل  أح  إال ب لتقوى، ف لتقوى له  
وله م  فوق الكم  ، المقصو  أن مث  هذا   م  ،وله  م   ،ي  ،  م  أن اإليم ن له أص أص ، وله  مقتض

  .   الص برينفي ع -رحمه هللا-طوي ، أف ض فيه ابن القيم 
 ...الراوي. "قال سمي"

 طالب:.......
ح، ب  من اإل)ث ر لكن اإلط ق ليس بصحيالكراهة،  مس لة اإل)ث ر في القرب  ، اإل)ث ر يطلق أه  العلم، يطلقون 

ال )جوز بح  ، وج    ؟)توض  به ،في القرب   م  هو محرم، يعني عن ك م  ي فيك للوضوء تؤثر به غ)رك
 ،)جوزال   نقو  ؟هذا إ)ث ر ؟م  ن في الصف ال يسع إال شخص واح  تؤثر به غ)رك وتجلس م  تصلي أن 

لكن لو ق م شخص  ،ن رج تح  قولهم ب لكراهةلكن إ)ث ر هو في إط ر المستحب   ويترت  عليه مصلحة أعظم، )
  أو نقو  ؟ألنك  خل  المسج  قب  أبيك ؛تق م عل  أبيك ليعظم أجرك  مع أبيه إل  المسج ، ه  نقو  ل بن

 ،يعني اإل)ث ر مس لة  ب)ر  ،ف لمس لة تحت ج ؟حص  من البر بوال ك م  هو أعظم من مجر   خولك المسج  قبله
 وتختلف من مس لة إل  أخرى. ،وله  فروع، وله  ذ)و 

"قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح هللا ثالثا  وثالثين، وتحمد هللا ثالثا  
 ني )وحي أن واللفظ الث ،اللفظ األو  )وحي أن المجموع ث ثة وث ث)ن وثالثين، وتكبر هللا ثالثا  وثالثين"

عت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فقال: هللا أكبر، وسبحان هللا، والحمد هلل، حتى "فرج المجموع تسعة وتسع)ن
والحم   ،وسبح ن هللا ،هللا أكبر  فق    يقو  ؟هذا )ؤي  اللفظ األو  أو الث ني يبلغ من جميعهن ثالثا  وثالثين"

يعني من  ،لنص من جميعهنا ؟يعني ه  )بلغ من الجميع أو من المجموع "حت  )بلغ من جميعهن ث ثً  وث ث)ن
من مجموعهن اللفظ األو ،   الث   ذولي مجتمعة ث ثة وث ث)ن، إذًا تسعة وتسع)ن، )ؤي  اللفظ الث ني، لو ق  

وح ه ال  ،  وتقو   تم م الم ئة ال إله إال هللا  بعض الرواي  في نص ق طع،    وتقو  تم م الم ئة((  ولذلك ق  
 شريك له((.

 الح )  الرابع.



هو  ؟يعني هل يعتبر من تنوع األذكار بر هذه صفة بدون ال إله إال هللا؟طالب: يا شيخ أحسن هللا إليك هل تعت
 والعشر، ،وج ء منه  الث ثة والث ث)ن، وج ء العشر ،ج ء ب لنسبة ألذ  ر الص   عل  وجوه، ج ء منه  هذا

 ج ء  عل  وجوه، لكن هذا لفظ الح ) .والعشر، نعم 
 ...؟صد يا شيخ بدون ال إله إال هللا بدون زيادة ال إله إال هللا هل يقتصر على هذه فقط.طالب: أق

 ال هذا في ذ ر النوم، )زي  أربعة وث ث)ن التكب)ر، أم  ذ ر الص   فيه ال إله إال هللا ب ل)  األ لة األخرى.
لهـا أعـالم، فنظـر إلـى  صـلى فـي خميصـة -صـلى هللا عليـه وسـلم-أن النبـي  -ارضـي هللا عنهـ-عن عائشة 
 فإنهـا ،جهـم أبـي بأنبجانيـة وأتـوني ،جهـم أبـي إلـى هـذه بخميصـتي اذهبـوا)) :فلما انصرف قال ،أعالمها نظرة

 كيس غليظ. :يةنبجانواأل له أعالم،  مربع كساء: خميصةال ((صالتي عن آنفا   ألهتني
صلى  -صلى هللا عليه وسلم-نبي أن ال -رضي هللا عنها-"وعن عائشة   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

ه ية من  -عليه الص   والس م-ج ء في بعض الرواي   م  )   عل  أنه  قبله  النبي  في خميصة لها أعالم"
مث  هذا يشغ  المصلي، فإذا شغ   ،فيه خطوط ،ولذا ر ه  عليه، خميصة له  أع م،  س ء مربع أبي جهم،

يشغ  غ)ره من ب   أول ، وفي بعض  ، وأعلمهم ب هلل، فلئنوأعرفهم ،لقأكم  الخ -عليه الص   والس م-النبي 
 "فنظر إلى أعالمها نظرة، فلما انصرف" يعني تشغلني عن ص تي        أن تفتنني عن ص تي((  الرواي  

بعض الن س ) خ  في  ؟!مجر  نظر ، ف )ف بمن )نشغ  بم  )راه أو يسمعه من ب اية الص   إل  نه )ته  نظر
ثم ال يشعر إال بس م اإلم م، أو إذا أخط  اإلم م وفتح الن س عليه، أو إذا ب   اإلم م عرف أنه في  ،لص  ا

فق)  له   ......سبح ن هللا، سبح  الص  ، وم  ع ا ذلك م  ) ري، )ذ ر عن ت جر قب  م   لم  سلم اإلم م ق  
 ،خ رج، واآلن أن  وصل  م  ن  ذا، واقعةالص  من الع    م  تسلمون إال وأن  وا  ق  أنه.......  وم  ) ريك

وفق  ري  ، ومع الس م ضر  عل  فخذه وج  الري  ، ري   ال بس لق ه، يعني األمور  ،وذاك بيحس  تج رته
ألن  ، والشيط ن حريص عل  هذا؛سبح ن هللا العظيم، يعني اإلنس ن اللي م  )لقي ب له في الص   يسرح

لمصلي، عل  ا  أ بر، فإذا انته  التثوي  أقب ، فإذا أقيم للص   أ بر ثم أقب  يسوس ب لص   الشيط ن إذا ثو 
   ص وال أخ له )ثب  عنه، أن رجً  فق  مبلغً  من الم  ، نسيه، فق   -رحمه هللا-ولذا )ذ ر عن أبي حنيفة 

 -رحمه هللا-ي ، ال يظن به وسوف تذ ر، وال يظن ب إلم م أنه ي مر ب لص   بهذه العب    من أج  ال ن ،ر عت)ن
ن نق  عنه.   هذا، وا 

و الرسم هذا لن يعق  من ص ته أ ،يعني بعض المس ج  مع األسف الشخص الذي له تذوق للخ  "نظر نظرة"
فرأى مسج   ،اهتم م ب لقشور، شخص في زي ر  لتر ي يعني المس لة يش يشوف وال متحف، إ، يعني أم مه ش)ئ ً 

ويقرأ عل)هم في  ،وط   من حوله ،لحية وبش  وعم مةو فإذا فيه ش)خ عل  منصة  ،أعجبه ش   المسج  و خ 
وم   ،بس منظر، إذا بهم )ؤ ون  ور تمث)لي ،إذا م  فيه ال قراء  وال شرح، فنحضر هذا ال رس   ت  ، يقو 

في آخر  ف  شك أن األمة ،وج وا أعظم من هذا الم  ن للتصوير، أجم  من هذا الم  ن م  وج وا، في مسج 
  التف  إل  مث  هذا، وهللا المستع ن.عه ه  
 ؟مع أن مث  هذا يعني لب س عل  جل ك وين بتروح ؟نظر نظر  إل  علمه ، وين -عليه الص   والس م-النبي 

ب)ن فيه أ ن  شيء، لكن ألن األبيض النظ)ف ) غ)ر؛ -عليه الص   والس م-لكن النبي  ،النظر  ال ب  منه 



فلم  صف، يعني ت م  في المسج ،  ،يعني شخص صل  في مسج  ؟وش ي    ؟وش )ب)ن سوا مثلن  سوا  ب
م  هو معقو  هذا م  هو بج مع، وهو في   المسج  ب ر  وواسع ونظ)ف، وت م  فيه إذا م  فيه محرا ، ق  

 ؟معم  هو من جم عة المسج ، أليس من المعقو  أن ي ون هذا ليس بج  ،وهو ع بر طريق ،)خط  ،الص  
تص)ر منبر، وسلم اإلم م وهو )نق  العفش تع   و تتصلح محرا ، هذه   ق   ،نظر وفيه غرفة عن يم)ن المحرا 

 ،وح الرسميةتالتي تلي هذا من الف  اإلجراءاع   ، ل  ش ن )وض  المنبرع ،من الغرفة إل  شرق المسج 
بمرار ،  ..،م  هو نقوله ،ان هذا واقعن خو اإلس مية، تبي صلوا  بع ه ، ي  إوالشؤون  ،وعرضه  عل  اإلفت ء

تترت  ل ، ال ب  من اإلقب   عل  هللا؛ال ب  من ع جه  ،يعني مش لة هذي، هذه مش لة ..،يعني واح  )تح  
ثم إذا  ،اآلث ر عل  هذه الص  ، يعني ي حظ اإلنس ن في نفسه قب  غ)ره، الص   تنه  عن الفحش ء والمن ر

المقصو  ب لص   التي تؤ ى عل  الوجه الشرعي، الص   المثمر  وين الص  ؟ وله، سلم زاو     م    ن )زا
 ،يصوم ثم يسرق ب لل)  ؟وين التقوى  [( سور  البقر 391 ] }َلَعلَُّكم  َتتَُّقوَن{التي تنه  عن الفحش ء والمن ر، الصي م 

إذا م   ،الوجه الشرعي، ف لعب  ا  له  ل الذي )ؤ ى عل   ،الصي م الذي تترت  عليه آث ره ؟وين التقوى  ،أو )زني
 -ج  وع -مسقطة للطل ، وهللا حيح أنه م  )ؤمر بإع  ته  مجزئة و ، ص..وصلن  إل  الل  القشور يعني م 

ُمتَِّقيَن{ م  ق     لكن الفس ق )ؤمرون بقض ء أو بإع    ص تهم  [( سور  الم ئ  69 ] }ِإنََّما َيَتَقبَُّل َّللا ُ ِمَن ال 
والوعو   ،الص   صحيحة عن  أه  العلم، ومسقطة للطل ، لكن اآلث ر المرتبة عل)ه  ،م  )ؤمرون  ؟  اتهموعب

ونهي عن فحش ء ومن ر، هذه ال ب  أن تكون عل  الوجه  ،وتقوى  ،من تكف)ر للذنو  ،التي ج ء  بسببه 
  اذهبوا بخميصتي هذه   ف ق  نظر نظر  إل  أع مه  فلم  انصر  -عليه الص   والس م-الم مور به، النبي 

، وال شيء، يستحضر وال أع م ، س ء غليظ م  فيه نقوش وال خطوط إل  أبي جهم، وأتوني ب نبح نية أبي جهم((
يفهم أنه ر   ؛ لئ ية ل)جبر خ طرهو ونه طل  األنبج ن   فإنه  ألهتني آنفً  عن ص تي(( القل ؛ ليحضر القل 

في  -عليه الص   والس م-فإنه  ألهته  ،بج نية وذ ر العلةنر العلة، فطل  األوذ  ،عليه ه )ته، وطل  الب  
ال ر  اله ية ال شك أنه )وقع في نفس المه ي شيء   .ص ته، وهذا مبرر لر ه ، وا 

  ؟ي في
  .وبع  ص   العش ء، وهللا أعلم ،بع  ص   العصر -إن ش ء هللا-ن م  غ ًا 

 نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ،ورسولهوصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه 
 طالب: بعض الشراح يذكرون بأن هناك من العباد من إذا صلى ألتهى بصالته عما سوى ذلك... 

 صحيح تقطع رجله. 
 أكمل الخلق... -صلى هللا عليه وسلم-والنبي 

 ، أو ذاك  ) ن من فع   ذا.-عليه الص   والس م-لكن ال يعني أن هذا  ) نه 
طالب: مناسبة هذا الحديث يا شيخ للباب، باب الذكر بعد الصالة، هل ألنه ذكر هذا بعد الصالة، يعني ذكر 

 أمرا  يتعلق بالصالة...؟
 م  من سبة هذا الح )  لهذا الذ ر ؟

 طالب: ....



ال األص  أنه ) خ  في ب   الخشوع، وهو م  أور  ب    لكن هذا من أواخر م  )ذ ر من متعلق   الص  ، وا 
 خشوع.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (13كتاب الصالة ) -: عمدة األحكام شرح

 
 عب  الكريم الخض)ر   الش)خ

 
 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.

 سم.
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ألمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.ي االحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد الهاد
 اللهم أغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين.

ارين آمين، في كتابه: ونفعنا بعلومه في الد ،-رحمه هللا-يقول المؤلف الحافظ اإلمام عبد الغني المقدسي 
  عمدة األحكام:

 باب: الجمع بين الصالتين في السفر 
يجمع في السفر  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  :الق -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس 

 بين صالة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
  وسلم وب رك عل  عب ك ورسولك محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ص اللهم 

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 باب: الجمع بين الصالتين في السفر 

تق يمً  أو ت خ)رًا، الظهر والعصر، والمغر   ،هم  ت ن األول  والث نية في وق  إح ا مع أن تصل  الصالج
خت ره جمهور أه  في وق  العصر أو في وق  الظهر، واوالعش ء معً  في وق  المغر  أو في وق  العش ء، أو 

ا الجمع ب)ن الص ت)ن في لنسك، أج زو وال )ج)زه الحنفية إال في ا ،العلم ويقولون به، وهو ج ئز ومعلق بسببه
ألن األص  التوق) ، وج ء التش )  في المح فظة عل  األوق  ،    ع ا ذلك ال )جوز عن هم؛مز لفة، ومعرفة و 

وحملوا م  ج ء من النصوص ال الة  ،وأن الص   ال تصح قب  وقته  وال بع ه، ف عتم  الحنفية أح  )  التوق) 
ع الصوري أن )ؤخر الص   األول  إل  آخر وقته ، ويق م الص   الث نية إل  أو  عل  الجمع الصوري، والجم

وبمجر  م  يفرغ منه  ) خ  وق  ص    ،ثم )ؤ )ه  ،وقته ، فمثً  ص   الظهر )ؤخره  إل  الس عة الث لثة مث ً 
حملوه عل  الجمهور عش ء، لكن ، وق  مث  هذا ب)ن مغر  و العصر فيقيم ص   العصر، هذا جمع صوري 

 ،وفيه أيضً  أخر األول ، ف لتق يم والت خ)ر )ر  م  ق لوه واخت روه ،ألن فيه ق م وأخر، ق م الث نية الجمع الحقيقي؛
اللهم إال إذا   ن مرا هم وحملهم الح ) ، آخر األول  إل  آخر وقته ، وق م الث نية إل  أو  وقته ، لكن مث  هذا 

صة التي تفض  هللا به  عل  عب  ه، ب  لو ق)  ب ن الص   تؤ ى في وقته ، ال يحت ج إل  ذ ر، وليس من الرخ
بح)  )ؤ ي األول  في آخر  ل  المس فر من مراقبة الوق  ب قةاألفض  وهو أو  وقته ، األول  والث نية أسه  ع

تخف  عل  بعض وقته  والث نية في أو  وقته ، أيسر عل  المس فر من م حظة أواخر األوق   وأوائله  التي ق  



أنهم ب ون م  )تمنون  ،الخ صة  ون الع مة، يعني لو  لف الن س أن )جمعوا جمع صوري، لو  لف الن س بهذا
وتكل)ف الن س النظر في أوائ  األوق    ،وهذه الرخصة إنم  شرع  لرفع المشقةإيه،  ؟هذا الجمع أفض 

ه  هو عل  شرط المؤلف  ،الح )  الذي معن  ف لمرجح قو  الجمهور، هذا ،شك أنه حرج ومشقة وأواخره ، ال
ليس عل  شرط  ؟في األصو  ط المؤلف؟ يعني مخرج في الصحيح)نفي الصحيح)ن؟ ه  هذا الح )  عل  شر 

أنه )جمع جمع الت خ)ر، أم  جمع  -عليه الص   والس م-المؤلف، لكنه صحيح، وثب  في الصحيح أن النبي 
في جمع  وزاعيجو  عن  أبي عوانة، وال )وج  في الصحيح، ولذا )ن زع األالتق يم ف  )وج  في الصحيح، هو مو 

  .التق يم، ال )ج)ز جمع التق يم، والجمهور عل  جواز الجمع تق يمً  وت خ)راً 
 .......طالب:
 "صل  سبعً  وثم نيً  من غ)ر خوف وال مطر" ابن عب س، ح )  ابن عب س في مسلم لح )   ، ال، هذاثم ر ع

ألنه سئ   في ذلك رفع الحرج؛لكن العلة  "الظهر والعصر والمغر  والعش ء من غ)ر خوف وال مطرجمع ب)ن "
الحرج والمشقة موجو  ، ويتصور  ،أرا  أن ال يحرج أمته، ف  شك أن الحرج موجو  لو لم )جمع  ابن عب س فق) 

، ولو لم )ج  سفر، ولو الحرج والمشقة في بعض األوق   في بعض الظروف، في بعض األوق   )تصور الحرج
م  استط ع أن )نز ، وم  استط ع أن يق م  ،لم )وج  مطر، ولو لم )وج  خوف، افترض أن إنس ن في سي ر  مث ً 

ب)ن السي را ، يعوق الن س عن س)رهم، يعط  في السر  يعني )ترك السي ر   ؟م ذا يصنع ،وال )ت خر، هذا حرج
وهلل الحم   ،ف را  أن ال يحرج أمته، والحرج منفي عن هذه الشريعةالن س عن مص لحهم، هذا ال شك أنه حرج، 

ال )وج  في  ت بي ح )  أجمع العلم ء عل  ترك العم  به إال هذا   والمنة، الترمذي في عل  الج مع يقو 
لكن عل  ق ر الح جة، مع وجو   ح )  مع وية في قت  الش ر ، الم من، مع أنه وج  من يعم  بهم ،و الح ) ، 

لمشقة، فإذا وج   المشقة   لمريض مثً ، أج ز له العلم ء الجمع، المريض الذي ال يستطيع أن )ؤ ي الص   ا
يِن ِمن  َحَرٍج{ في وقته  )جمع ُكم  ِفي الدِ  المستح ضة أج)ز له  الجمع في بعض  [( سور  الحرج99 ] }َوَما َجَعَل َعَلي 

 ، إنم  )جوز الجمع إذا وج  سببه، أم  الجمع من أج  المطر الصور، المقصو  أن الجمع ليس  علته السفر فق
ومت   ،أو الص   في الرح      هذا وار  ث ب ، ف لجمع ب)ن الص ت)ن في السفر، وله  أح  م  ث)ر  وفروع

عليه -النبي  ؟السب   السفر، أو إذا شرع فيه، وب شر ه  يشرع في الجمع إذا عزم عل ؟يشرع في الجمع
لكن  ،ج ء عنه من ح )  أنس أنه أفطر قب  السفر، أفطر قب  أن يس فر، هو مري  السفر - مالص   والس

الح )  مضعف عن  أه  العلم، ف لرخص علق  بوصف، ف  ترتك  هذه الرخص إال بع  تحقق الوصف، 
يطلق عليه ألن السفر قسيم للحضر، فم  ام في الحضر ال  مف رقة الحضر؛والوصف إنم  )تحقق بمف رقة البل ، 

)بع  المط ر  ؟نه ف رق البل   إالوصف الذي علق عليه الترخص، يفترض شخص وص  إل  المط ر ه  نقو 
 ،ترك البني ن وراء ظهره ،ف رق البني ن ؟زا  في البل  نه ف رق البل  أو م   إه  نقو  عن البل  عشرين ث ث)ن  )لو

 نعم؟ وهو اآلن في المط ر، 
 .......طالب:

ذا رجع إل  المط ر ق)  ب لفع  هو وصلن  البل  الف ني، وصلن  إل  ال م م، هذا مط ر الري ض،   م  س فر، وا 
هذا ال ب  أن )ب شر فعل  مط ر الري ض، يعني وصلن  البل ، والوصف لم )تحقق، هبطن   ،وصلن  الري ض



من البل  أو ليس   المط ر هاالحتي ط له، يعني إذا تر    يه الترخص، والمس لة مم  )ج  الوصف الذي علق ف
م  أن  نك م  زل  في البل ، وهو الحقيقة   إوأفت ك من أفت ك ب نك خرج  من البل ، وسمع  من يقو  ؟من البل 

شخص يصحح ص تك وأن  في  وصل  الري ض، ف رق  الري ض إذا ف رق  المط ر، ف ن  ب)ن اثن)ن ،زل 
في أح  )بط  ص تك؟ الص    ؟لفع  من )بط  ص تكالمط ر، وشخص )بطله ، لكن إذا ب شر  السفر ب 

ألنه في  ؟ببط نه ، وله وجه  صحيحة قواًل واح ًا، ب ون خ ف، فه  ترض  أن تعرض ص تك لقو  من يقو 
والسفر أصله من اإلسف ر، ولذا ق)  في المرأ  التي تبرز  ،لق عل  وصف، ال ب  من تحققهالنص الشرعي ع  
  .والبروز عن البل ، ومف رقة البل  والسفور معروف، ف لسفر هو الخروج ، س فر   ش)ئً  من جس ه 
 طالب:.......

قصر بذي الحليفة، لكنه خرج من الم )نة، خرج يعني ب شر السفر، م  يطلبون مس فة القصر هن  في الب اية، 
وشرع في  ،ى البل ، خ ص برزولو   ن إذا التف  رأ ،المس فة للغ ية، وليس  للب اية، مجر  م  يف رق ع مر البل 

منه، هو منسو  إل  البل ، ب   آخر جزء  ،ومنسو  إل  البل  ،السفر ب لفع ، لكنه  من البل ، لكن هذا عمران
  شك.

 طالب:.......
  .، الذي متجه إل  المط ر م  شرع في السفرإل  اآلن إيه ال م  س فر
 طالب:.......

 ؟وين
 طالب:.......
  ؟وهو مس فر

 ب:.......طال
  .س فر ية في البل  خ ص انته ، مخ ص هذا مس فر انته ، مجر  م  يف رق آخر بن

 طالب:.......
من القصر والجمع والفطر وفروعه   ث)ر ، الرخص هذه المعلقة في السفر  ،المس لة ترى طويلة ،عن ك الرخص

اعتم وا  وا م  ، اعتم وا مس فة مع)نة و تماعسفر، والجمهور اعتم وا مس فة و  هذه تحت ج إل  م  يسم  والمسح
ولذا )رى جمع من أه  التحق)ق أنه إذا وج  الوصف  تنهض عل  التح )  في المس لت)ن، م   مع)نة، واأل لة ال

ط ق النصوص )   عل  أن السفر يطلق عل  قل)له و ث)ره،  إذا خرج عن البل    ابن حزم يقو و وج  الح م، وا 
عمً  ب إلط ق، وبعضهم عم  ببعض النصوص في غ)ر هذا الب  ، م  أطلق  ،خصم)  ولو   ن الغ ية )تر 

هذه أسف ر،   وث ثة، نقو  ،ويوم)ن ،عليه سفر في النصوص األخرى  نهي المرأ  عن أن تس فر مس)ر  )وم ول)لة
ربعة بر ، م ثور سفر، والصح بة اعتم وا ب لنسبة للمس فة أ  ع ا ذلك ال يق   له ج ء في النص تسم)ته سفر، وم 

ن م ة إل  عسف ن، م ،من م ة إل  الط ئف  البخ ري وغ)ره، ق لواوغ)ره وذ ره عن ابن عب س  ،عن الصح بة
عليه -وم بعض أسف ره  وه  ب ربعة أي م، وأخذوه  من مفههذه مس)ر  )وم)ن، والم   ح من م ة إل  ج  ، ق لوا  

ح   سواء   ن في الم   أو في المس فة ال )نهض عل  ت ))  قو  النص الملزم ب لح  الم  ، نقو -الص   والس م



لكن )بق  أن العم  بإط ق النصوص )ترت  عليه تض)يع لهذه العب  ا ، وانظروا إل  الن س لم  أفتوا  ،الجمهور
، عشر سن)ن؛ ألنه خمس سن)ن ،ص روا )ذهبون إل  ال راسة أربع سن)ن ؟بهذا في الوق  األخ)ر، م  الذي حص 

وال يصلون مع الن س، ويقصرون، )ترت   ،ال يصومون  ،خ ص مس فر وب)رجع، )ترخصون  ،ح  مح  أ  في م
  ن يفتي بقو   -رحمة هللا عليه-عليه تض)يع لهذه العب    التي هي من أعظم شع ئر ال )ن، الش)خ ابن ب ز 
ألن هذا     ب لمس فة والم  ، يقو ش)خ اإلس م ب إلط ق، أفت  به م  ، ثم رجع عنه إل  قو  الجمهور، التح )

هو االحتي ط لهذه الم  ، وعل  المسلم أن )خرج من عه   الواج  بيق)ن،  ونه يعرض ص ته للبط ن عل  قو  
ال اثن)ن و ، م  هي مس لة واح   جمع غف)ر من أه  العلم الو ا  عشر ، جم ه)ر أه  العلم )رون التح ) ، ف ونه  ا 

عل  أن الق ئل)ن ب لقو  اآلخر ال )بطلون الص   إذا عومل  مع ملة مقيم،  ،ءيعرض ص ته لبط ن عن  هؤال
 ،م  تكون ب طلة ؟يعني إذا صل  اإلنس ن    ص   في وقته  أو ص ه  أربع تكون ب طلة عن  الطرف اآلخر

ذه لكن الص   صحيحة، ف الحتي ط له ،خ لف  يقولون  ،حت  عن  من )وج  القصر مث  الحنفية، )ؤثمونه
 العب    أمر واج .

 ؟هل يترخص برخص السفر غ أكثر من ثمانين كيلوهذا يقول: هل الخروج للنزهة وقد بل
 ذي فيه الترخص ب ن ي ون سفر ط عة؛، بعضهم )خص السفر ال..ولو   ن خرج للنزهة، ولو خرج ،نعم )ترخص
ذلك م  س فر،   ع ا عمر ، م ،حج ،أو جه   ،م  س فر إال للط عة، للغزو -عليه الص   والس م-ألن النبي 

 ،والم   مح و  ، عل  قو  ع مة أه  العلم )ترخص ،لكن الشرع علق ب لوصف، وهذا سفر، والمس فة موجو  
الو ة، لكن ه  )ترخص في سفر المعصية حت  لو خرج للنزه الجمهور ال )ترخص، والحنفية  ؟م  )ترخص ا 

لم ذا؟ ألنه علق بوصف ووج  هذا  ،الحنفية، )ترخص )ترخص عن هم،   نه م)  ش)خ اإلس م إل  قو 
والع صي ال يع ن في معص)ته، لترخص له مم  يع)نه عل  معص)ته، ن إت حة ا  إالوصف، لكن الجمهور يقولون 

اجمع ب)ن   يعني ب اًل من أن يع ق عن طريقه، خرج ليقطع الطريق مثً ، أو ل)رتك  جرائم ومحرم  ، نقو  له
  ن أنس  لح له  لجمهور ال، لو ق ر أنه )زا  عليها ؟!)توفر لك وق لاجمع واقصر  ؟رالص ت)ن أو اقص

ووضعه، وق)  األك  من الم)تة للمضطر ب ونه غ)ر ب غ وال ع  ، يعني لو   ن ب غيً  أو ع  يً  ال )جوز له أن 
 وهذا قو  جمهور العلم ء. ،ف لع صي ال )ترخص ،ي ك  من الم)تة، وهي رخصة

 ....طالب:....
  .)ومي ً 

  ، وال )ن فيه سعة، والوصف موجو .المس فة موجو   والحم  هلل وش الم نع؟ )ترخص،
 .طالب:.......
 ستخرج.في المف)ه  ح )  

 سم.
 باب: قصر الصالة في السفر

فكان ال يزيد في  -صلى هللا عليه وسلم-قال: صحبت رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 
 لى ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.السفر ع



   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 باب: قصر الصالة في السفر

أو  م  فرض  الص   ر عت)ن، ف قر  ص   السفر، "  يعني جع  الص   الرب عية ر عت)ن، وفي ح )  ع ئشة
ال "إال الصبح  وعن  أحم  "وزي  في الحضر وهو حجة  "المغر  فإنه  وتر النه ر فإنه  تطو  ف)ه  القراء ، وا 

فرض  ق ر ، وال يعني هذا   الحنفية الذ)ن )وجبون القصر، وعن هم فرض  ووجب ، والجمهور يقولون 
  .الوجو 

فكان ال يزيد في  -صلى هللا عليه وسلم-قال: صحبت رسول هللا  -رضي هللا عنهما-ابن عمر "  في ح ) 
  نوا ال )زي ون  مر وعثم ن  ذلكصحب  أب  ب ر وعو يعني  عثمان كذلك"السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر و 

، وابن مسعو  أتم - رضي هللا عنه-عل  ر عت)ن، عثم ن في آخر خ فته زا  وأتم، و ذلك ثب  عن ع ئشة 
خلف عثم ن، وذ ر أن الخ ف شر، وهذه الق ع   يست   به  بعضهم عل  ارتك   بعض المحظورا ، أو 

مفضو ، في ف ض  و  ليس بصحيح، الخ ف شرهذا الك م الخ ف شر، ون    بعض الب ع، يقولالمت بعة عل
، ال ط عة لمخلوق في معصية ال ؟!الخ ف شر  محظور وتقو ألن الخ ف شر، أم  ترتك   تفع  المفضو 

  الخ لق.
نعم القصر أفض  من  فكان ال يزيد في السفر على ركعتين" -صلى هللا عليه وسلم-"صحبت رسول هللا   يقو 

، والتوق)  أفض  من الجمع، ه ذا يطلق أه  العلم، -عليه الص   والس م-ألنه هو الث ب  عن النبي  ؛اإلتم م
وهو المن س   ،أن القصر أفض  من اإلتم م، وأم  ب لنسبة للجمع ف ألرفق ب لمس فر هو األفض في وال شك 

إذا   ن عل  ظهر س)ر، بعضهم )جع  الجمع مق)    بق يقو ح)نم  شرع ذلك، في الح )  الس  ،لقص  الشرع
ذا   ن مس فر لكنه ن ز  في م  ن  ، ويمر عليه أكثر من وق بم  إذا ج  به الس)ر، إذا ج  به الس)ر جمع، وا 

م وجمع ب)ن الص ت)ن، وجمعه عنه في تبوك أنه أق ثب   -عليه الص   والس م-فإنه ال )جمع، مع أن النبي 
ز لفة وهو ج لس ب قي في الم  ن، هذه المس لة خ فية ب)ن أه  العلم، المقصو  أنه ال )لزم منه أن وم بعرفة

 ،ال شك أنه )ري  أن تفع  ، وتفض  به  عل  المسلم)ني ون ق  ج  به الس)ر، والشرع ح)نم  أب ح هذه الرخصة
م   ام  ،ولو   ن ن زالً  لس)رلمن ج  به او  ،يح  أن تؤت  رخصه، ف لجمع )جوز للن ز  -ج  وع -ف هلل 

  .الوصف محقق ً 
ُصُروا  ِمَن  ر الص   الكت   والسنة واإلجم عواألص  في قص ُكم  ُجَناٌح َأن َتق  َس َعَلي  ِض َفَلي  ُتم  ِفي اأَلر  َذا َضَرب  }َواِ 
} ُتم  اَلِة ِإن  ِخف  ألنه ق  يشرع  ي الح م؛لخوف، ثم ارتفع الخوف وبقبهذا الشرط بشرط ا [( سور  النس ء373 ] الصَّ

الح م لعلة ترتفع العلة ويبق  الح م،  م  هن  ص ر ص قة تص ق هللا به ،  م  ج ء في ح )  عمر وغ)ره، 
فرم  في  ،وق  وهنتهم حم  )ثر  ،ي تي محم  وأصح به  الرم  في الطواف شرع لعلة، ألن المشر )ن ق لوا

ح  م التي شرع  لعلة، ف رتفع  العلة وبقي الح م، الحنفية وبقي الح م، فهذا من األ ،الطواف، ارتفع  العلة
ُكم  ُجَناٌح{  -ج  وع -عن هم الجمع واج ، ط)  م ذا عن قوله  َس َعَلي   ؟[( سور  النس ء373 ] }َفَلي 

 .طالب:.......
 إيه. القصر 



ُكم  ُجَناٌح َأن تَ  ؟القصر عن هم واج ، ط)   ل)  القصر من الكت   َس َعَلي  ُصُروا {}َفَلي  رفع  [( سور  النس ء373 ] ق 
ِه{الجن ح ال )   عل  الوجو ، نستحضر آية السعي  َتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلي  َت َأِو اع  َبي  ( سور  359 ] }َفَمن  َحجَّ ال 

عل  وجو  القصر، )تم االست ال   هم يست لون بتلك اآلية عل  ع م وجو  السعي، ويست لون بهذه اآلية [البقر 
أليس في اآلية أكثر من   يقولون  ن عل  من أوج  السعي وهم الجمهورم  )تم االست ال ، هم )ج)بو  ؟م  )تم الا  و 

ليس في اآلية أكثر  ،رفع الجن ح، ورفع الجن ح يعني رفع اإلثم، وهذا ال )   عل  الوجو ، ط)  تع لوا إل  هن 
ذا ق لو  -عليه الص   والس م-مث  قوله   أوجبن  القصر بامن رفع الجن ح، ورفع الجن ح ال )   عل  الوجو ، وا 

 -عليه الص   والس م-أوجبن  السعي بم اومة النبي   ق   لهم الجمهور "م  فرض  الص   ر عت)ن  و "أ  
ف  )تم لهم االست ال     اسعوا، فإن هللا  ت  علي م السعي((وأيضً  ج ء األمر به    خذوا عني((  عليه، وقوله
ال..؟و  هر  ل)لهم سلموا هن ك، ظهن  حت  ي جمهورهم عل  أن السعي واج ، أو  ل     ح   ع مة أه  العلموع ا 

ذا ألزموا هن  )لزمون هن ك.ر ن من أر  ن الحج، )خ لف فيه الحنفية، وهن  )خ لفون في الطرف   )ن، وا 
ولفظ   خ ري، وفي الح ) هذا هو لفظ رواية الب "؟ م  عن  م في المتن؟هذا هو لفظ البخ ري   "هو عن ك متن

الو وأزي ، موجو  في العم    رواية مسلم أكثر   ؟يعني م  هو عن  م ؟م  هو موجو  ا 
في طريق م ة " " يعني عمه عب  هللا بن عمرصحب  ابن عمر"  يقو   حفص بن ع صم يقو ..، لفظ مسلم

نحو  منه التف تة  منه، فح ن  وجلس وجلسنحت  ج ء رحله،  ،ثم أقب  وأقبلن  معه ،فصل  بن  الظهر ر عت)ن
 عن ك ذ ره ؟ إيه. "فرأى ن س ً  ،ح)  صل 

 صل .. أكم .
 إيه. 

 .طالب:.......
ال ثب  عن عثم ن  ؟نعم يصلون ط)  مسلم، في هذه  أنه أتم، وأنه ت و ،  -رضي هللا عنه-هذا فهم ابن عمر وا 

 .. وع ئشة أتم  وت ول   م  ت و  عثم ن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رحمن الرحيمبسم هللا ال
 (14كتاب الصالة ) -: عمدة األحكام شرح

 عب  الكريم الخض)ر الش)خ 
 

 سم.
  ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على نب ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 باب: الجمعة

 الحديث األول:
صلى هللا عليه -أن رجاال  تماروا في منبر رسول هللا  -عنه رضي هللا تعالى-عن سهل بن سعد الساعدي 

قام  -صلى هللا عليه وسلم-من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول هللا  :فقال سهل ؟من أي عود هو -وسلم
حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد  ى وكبر الناس وراءه، وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقر  ،عليه فكبر

))يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي؛ ولتعلموا  :صالته، ثم أقبل على الناس فقال حتى فرغ من آخر
 .ى ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقر  ،فصلى وهو عليها :وفي لفظ صالتي((

يقو   .ننب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع) ،الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله
   -رحمه هللا تع ل -المؤلف 

 باب: الجمعة
ب   متفرع عن  ت   الص  ، ف لجمعة ص  ، تشمله  النصوص الع مة التي ج ء  في الص  ، وم  )خصه  

معة بضم م عة، وج ء تس )نه   الجيم، والميم الجمهور عل  ضمه  فيم  ج ء ب لتش )  بش نه ، واالهتم م به ، الج  ج 
عةعمش، يعني قراء  الع مة بضم وهي قراء  األ م  ق  من قب  العر  بفتح ، ونطالميم، قرأ األعمش بتس )نه ، ج 
والتس )ن  ،، لكن األكثر عل  الضم ضم الميمذ ر  ب سره ، جم عة،  م  أنه   وهزأ   ولمز   ،  همز الميم جم عة

اختلف في المف ضلة ب)نه وب)ن  ،نهس ئغ، و  ن العر  يسمون هذا ال)وم )وم العروبة، وهذا ال)وم )وم عظيم ش 
)وم عرفة، وال شك أنه ب لنسبة لألسبوع أعظم أي م األسبوع، وهو )وم هذه األمة الذي أ خره هللا له ، وأظ  عنه 
األمم الس بقة، اخت ر ال)هو  السب ، واخت ر النص رى األح ، ولذا ج ء في الح )  في الصحيفة المشهور ، 

نحن اآلخرون يعني    نحن اآلخرون الس بقون )وم القي مة(( ي الصحيح)ن وغ)رهم ، وهي مخرجة فصحيفة هم م
الجمعة ثم السب  ثم األح ، وعل     غ ؛ ألنوالنص رى بع ،ب لنسبة للزم ن، والس بقون )وم القي مة، ال)هو  غ اً 

أخذ األولية من  هذا ي ون األو  في أي م األسبوع المعتم  عن  الن س السب ، السب  هو األو ، ومن ب  
السب ، أنه  عل  هذا الترت)  األح   ،الخميس ،األربع ء ،الث ث ء ،االثن)ن ،التسمية   ن العر  لم  نطقوا ب ألح 

  ؟هو األو ، نعم
 .طالب:.......

  ؟ )ف



 .طالب:.......
 ..األح  هو األو .ط)  

 .طالب:.......
الث ني، والث ث ء هو الث ل ، واضح مط بقة األسم ء لألرق م، واالثن)ن هو  ،حت  من التسمية، األح  هو األو ال 

ألنه هو آخر أي م األسبوع، وعل   )   عل  أن الجمعة قب  السب ؛   نحن اآلخرون الس بقون((لكن مقتض  
 ،   ح   هذا ال)وم ش نه عظيم، والص   المفروضة فيه ص   الجمعة ش نه  أيضً  عظيم، وج ء في ش نه 

وأه  العلم    من ترك ث   جمع متوالي   طبع هللا عل  قلبه(( ن التفري  ف)ه  من النصوص م  ج ءموالتش )  
ش ى، م  معن  هذا الك م؟ ه ه؟ إيمن ب   تيس)ر العسر   يقررون أن ترك الجمعة والتس ه  في أمره  يقولون 

 معن ه؟
 .طالب:.......

َتغ َنى}َوَأمَّا َمن بَ  ..،هو يس)ر لكن ،ال م  هو بعس)ر َنى*  ِخَل َواس  َرى{*  َوَكذََّب ِبال ُحس  ُرُه ِلل ُعس  ( 37-9 ] َفَسُنَيسِ 
سر له الن ر نس   هللا الس مة والع فية، وج ء في التش )  ف)ه  م  ج ء، نصوص  ث)ر  ف)ه ، ال شك ي) [سور  الل) 

التي ج ء  ف)ه ، )ختم عل  قلبه،  أن هذا الذي )ن م ويترك الجمعة ميسر للعسرى للن ر، نصوص الوع)  الش )  
ال  ، وهي ص   مستقلة   لصبحوعل  خ ف ب)ن أه  العلم في ترك الص   وهي واح   منه ، لكن ش نه  عظيم

   ص   الجمعة، ب   ص   الجمعة.تجمع وال )جمع إل)ه ، والمرا  ب لب   الص 
يعني تج  لوا وتن زعوا  تماروا" أن رجاال   -هرضي هللا تعالى عن-"عن سهل بن سعد الساعدي   الح )  األو 

أو  ؟أو النخ  ؟ه  من الخش  األث  "من أي عود هو؟ -صلى هللا عليه وسلم-"واختلفوا في منبر رسول هللا 
شجر الطرف ء الموجو   في  يعني من "من أي عود هو؟ "فقال سهل: من طرفاء الغابة" ؟من أي شجر هو

عليه الص   -ق م عل  المنبر،   ن النبي يعني  قام عليه" -صلى هللا عليه وسلم-"وقد رأيت رسول هللا  الغ بة
يستن  إل  جذع قب  اتخ ذ المنبر، يستن  إل  جذع، يقف مستن ًا عليه، ولم  اتخذ المنبر وهجر الجذع،  -والس م

المنبر من أج  أن ، ف تخذ -عليه الص   والس م-، حن إليه -عليه الص   والس م-حن الجذع إل  النبي 
ي ائي، رائي القو ، رائي الق ئ  ورائألن الرؤية له  أثر في الر  ه، ي ون من ث    رج   ل)رى وي رى؛يصع  علي

عل  المنبر رأوه؛ ألن اإلم م إذا   ن عل  األرض  -عليه الص   والس م-الع م ، يعني ح)نم  صل  لهم النبي 
والرابع ومن بع ه، ق  )راه الصف األو  ال سيم  القري  منه، لكن إذا  ق  )خف  أمره عل  الصف الث ني والث ل 

  ن عل  المنبر رأوه جميعً ، الق ئ  أيضً  له أثر، رؤية الق ئ  له  أثر في نفس المستمع، ولذا تج ون من يقر  
ا ج ء الح  من اإلم م تكون ف ئ ته أكثر، و ذلك من يقر  من المعلم في ال رس ال شك أن ف ئ ته أعظم، ولذ

ج  -أن األقر  إل  اإلم م هو األقر  إل  هللا   الجمعة، وج ء في خبر إل والتب )ر  ،عل  القر  من اإلم م
 المزي .)وم  -وع 

 قرررررررررررررررر  بقرررررررررررررررر  والمب عررررررررررررررر  مثلررررررررررررررره
 ج

 بعرررررررررررررررررر  ببعرررررررررررررررررر  ح مررررررررررررررررررة الرررررررررررررررررر ي ن   
 

 شك في أمره. ب  ، الفي ح )  في ال -إن ش ء هللا تع ل -لكن الح )  فيه   م، والح  عل  التهج)ر سي تي 
 .طالب:.......



يعني ه  المطلو  المس رعة إل  الصف األو  والمح فظة عليه وعل  يم)ن الصف، ولو   ن يس ره أقر ،  ،نعم
عل  الصف األو ، لو النصوص األكثر في المح فظة  ؟نعم ؟مع  ون الوس  الث ني أقر  أو عل  الصف األو 
 يعلمون م  في.. إيش؟

 .طالب:.......
  ؟وأيض ً 

 .طالب:.......
المقصو  أن الصف األو  ج ء فيه من النصوص    لو يعلمون م  في الن اء والصف األو ... ولو حبوًا(( ، الال

ه  نح فظ عل  الصف األو  إذا   ن ال رس في مؤخر  المسج ، أو نقر   ولذا يس    ث)ر من الط   أكثر،
ذا جلسوا في الصف األو  الألنه إن قربوا من ال رس وجلسو  ؟من ال رس  ا إل  نه )ته ف تهم الصف األو ، وا 

ألن السم ع      منه؛سيم  وأن األسب   التي تبلغ الح ضر ق  تكون لمن بع  عن ال رس أوضح ممن قر 
هذا )      ف سن  ر بتيه إل  ر بتيه، ووضع  فيه عل  فخذيه(( ال شك  واق  تكون عل  الحيط ن، نعم؟ القر والل

ألن بعض األمور ق  ال )تب)نه  السمع  ؛ ألن ال يفو  شيء من العلم؛والحرص عل  هذا ،احمة الش)وخعل  مز 
توافر هذا عل  )مع م حظة  يفية أ اء الكلمة من الش)خ  ،مع غ)بة الشخص، لكن إذا اجتمع السمع مع ضعفه

 وتثب ، عل     ح   القر  هو أفض  من البع .  ،هذا
 .طالب:.......
  .   الذي ج ء في الصف األو  أكثرعل     ح

 .طالب:.......
ن والت خر عل  حسبه إن   ن ت خر عن مستح  فهو م روه، و  ،عن    خ)ر، عل     ح   التب )ر مطلو  ا 

 أعظم.ج  فهو محرم، والت خر عن مخرج ف مره ت خر عن وا
 .طالب:.......

 ق م. ي .......
 .طالب:.......

 تفو  يعرفون يصرفون أنفسهم.تبي  هن ك بض عةأمورهم، إذا  برون )عل     ح   يعرفون 
  هللا المستع ن.م  أق م،   صلوا، يقولون   آال  أزعج  الن س، ونقو  لهمعم   يشتغلون عن  ب   المسج  ب ال)وم

يعني  "-عليه الصالة والسالم-"فكبر  يعني مصلي ً  قام عليه" -صلى هللا عليه وسلم-"وقد رأيت رسول هللا 
 "كبر الناس وراءه وهو على المنبر" ، فإذا  بر ف برواإنم  جع  اإلم م ل)ؤتم به "وكبر الناس وراءه"حرام لإل

ثم ر ع فنز ، مقتض  العطف ب لف ء أنه نز   "ثم ركع وهو على المنبر، فنزل القهقرى" والمنبر ث    رج  
نم  بع  الرفع ه ولمنه أن ي ون نز ال )لزم  ى"ثم نز  القهقر  ،ثم ر ع وهو عل)ه "  راكعً ، في لفظ ح   الر وع، وا 

  ي العطف مع التراخي.ألن ثم تقتض منه؛
يعني ع   إل   "ثم عاد" هو أس سه يعني عن  أصله الذي "ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر"

"ثم أقبل على الناس  عل  الطريقة التي أ ى عل)ه  الر عة األول المنبر صع  عليه، حت  فرغ من آخر ص ته 



))لتأتموا بي، ولتعلموا صنع  وفعل  هذا  ))إنما صنعت هذا(( يعني من رأى ويسمع "))يا أيها الناس((فقال: 
ف راهم    صلوا  م  رأ)تموني أصلي((  -عليه الص   والس م-وج ء عنه  ،وهو األسو  ،ألنه الق و  صالتي((

وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر،  ))ولتعلموا صالتي(("   ل)تم االمتث   يفية الص  -عليه الص   والس م-النبي 
 ؟صل  ثم  بر،  )ف صل  ثم  بر ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى"

 .طالب:.......
، ..إل  آخر الح ) ، المقصو  أن ص   الجمعة ..."ثم ر ع وهو عل)ه  ،ثم  بر عل)ه " ص  صل  يعني أرا  ال

الو  ه  ص   جمعة ن الص   التي صاآل الو ؟ هذه ص   جمعة ال ا  ال نف  و فرض ع  ي ص    ا  الو ا  وش  ا 
أي نعم،  خ  ال هو أ خ  الح )  من أج  المنبر،  ؟ه  في ب   الجمعة خلنل ؟ ه  هي ص   الجمعةتص)ر

 الح )  من أج  المنبر، نعم؟
 .طالب:.......

  )ف؟
 .طالب:.......

-صل  لن  رسو  هللا   أو للتعليم، ج ء في الترمذي   فرض من الفروضص   ع  ية، ص  اللي يظهر أنه 
  ن الجمعة تكون خطبته  عل  المنبر.الح )  إنم  أور  من أج  المنبر، وأ ، المقصو  أن-صل  هللا عليه وسلم

 .طالب:.......
ذا قلن  ،ال سج  عل  األرض ن المنبر ث    رج     إفي أص  المنبر، فيه النزو  أثن ء الص   وهو حر ة، وا 

يبطلون الص   بهذا، في ر ن لزم عليه أن )تحرك ث  ، وهم يمنعون ث   حر    متوالية في ر ن واح ، و 
 واح  إيه، الجوا ؟

 .طالب:.......
 توالية تعتبر  ث)ر  في ر ن واح ، نعم؟وال لح جة ممنوع، ث   م

 .طالب:.......
  )ف؟

 .طالب:.......
يعني  ؟عل  االحتي ط،  )ف )ج   عنه ..،له  احتم ال ، وص   ؟ رى ه  هي نف  أو فرضمث  هذه م  )ال، 

صل  عل  ال رجة الث لثة، أن ي ون لزم )ال   منهم من يقو  ؟ه  فيه م  )   عل  أنه صل  عل  ال رجة الث لثة
لث ني أنه احتم   أنه فإذا صل  عل  ال رجة األول  أو الث نية ص ر صل  عل  المنبر، اللفظ يحتم ، األمر ا

 فلم  رفع من الر وع نز  البقية. ً ،نز   رجة وهو راكع
 احتمال ينزل الثالث بحركة واحدة. طالب:

 هذه، مر  واح  . زين  مر  واح   حم  أم مة بن ؟ ث   يعني بحر ة واح   )نز   رجت)ن
 .طالب:.......

  .تق م



 .طالب:.......
  معروف إيه.
 .طالب:.......

 وتق مه. لزم خطوت)ن توصله، خطوت)ن ترجعه)م  
 .طالب:.......

  نهم )تفقون عل  هذا، وأن الث    ث)ر . ع مة أه  العلم عل  هذا، 
 .طالب:.......

   ن، وال )لزم منه أن ي ون  ث)رًا.لكن يم ن الصف األخ)ر وص  إل  م  ن الن س، يم ،ت خرواهم 
أم مة بن  زين  وج ء  من الق و  واألسو  ف  )ن ر عل  من فع  ومث  حمله  ،المقصو  أن مث  هذه الحر ة

 مث  هذا.
 .طالب:.......

 ..فتح الب   وتق مه من أج  الستر ، المقصو  أن الحر    مث  هذه.
 .طالب:.......

 أ)وه؟
 .طالب:.......

يعني ج ء وهو ح م  ، -صل  هللا عليه وسلم-ص   الظهر، ب)نم  نحن ننتظر رسو  هللا  ،في الفريضةال ال 
  .، ج ء في بعض الطرق أنه  الظهرض)نتظرونه في ص   الفر  ؟أم مة، مت  )نتظرونه

 .طالب:.......
 يحت ج إل  حم  ويحت ج إل  وضع، يعني من ب   أول . ،يعني مث  القراء  في المصحف ،يقولون هذا

 سم.
))من جاء منكم قال:  -لى هللا عليه وسلمص-أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنهما-عن عبد هللا بن عمر 

  الجمعة فليغتسل((
أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-"عن عبد هللا بن عمر   في الح )  الث ني -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

 من ج ء من م الجمعة، مفهومه الذي ال ))من جاء منكم الجمعة فليغتسل(("قال:  -صلى هللا عليه وسلم-
فمفهوم الشرط أن    من ج ء من م الجمعة فليغتس (( الجمعة ال )لزمه الغس ؛ ألن المس لة شرطية)جيء إل  
 ومن ل يه عذر )بيح له ترك الجمعة فإنه ال يغتس ، ،  لنس ء مث ً  ري  اإلتي ن إل  الجمعة ال يغتس الذي ال )

َ  لحضور ص   الجمعة   من ج ء من م    األمر ب لجمعةممن )ت ت  إليه خط    من ج ء من م(( ف لغس  إذًا
واألص  في األمر الوجو ، وج ء في الح )  المخرج  ،ال م الم األمر   فليغتس ((والمرا  الص    الجمعة((
فعن ن  ال م الم األمر،    غس  )وم الجمعة واج  عل     محتلم((  وفي رواية   غس  الجمعة((  في مسلم

 جمعة واج .واألص  في األمر الوجو ، وغس  ال
 .طالب:.......



 .عج) 
ذا طهر  تج ع الخم ر اللي تصلي م  في إال الح ئض    ال يقب  هللا ص   ح ئض إال بخم ر((أج   مختمر ، وا 

 صح؟ 
 .طالب:.......

  .إيه
 أن  م  ش ء هللا عليك، وار  الشو  ني أن .

ال محتلم يعني  ؟ ر، والط هر  م  تختمر، صحال يقب  هللا ص ته  إال بخم   الح ئض عل)ه  أن تختمر،نقو  إذاً 
النس ء، واالحت م به ألنه غ ل  م  تبلغ  أن الح ئض من بلغ  الحلم ب لحيض؛ م لف، يعني بلغ الحلم،  م 

  .غ ل  م  )بلغ به الرج  
س سنة وليال م الم األمر، وع مة أه  العلم عل  أن غس  الجمعة  ))من جاء منكم الجمعة فليغتسل((ط)  
 .بواج 

 .طالب:.......
ألن األمر مشترك ب)ن الوجو  واالستحب  ، ف)وج   هذا ص رف لهذا الح ) ؛   ومن اغتس  ف لغس  أفض ((

إذا استطعن  أن نصرف األمر   )ف نصرف  لمة واج ؟ يعني ،واج  ؟من يصرف، لكن اللفظ  )ف يصرف
فإذا صرف عن أصله الذي هو الوجو   ،والن  أو فليفع  ألن هذا مشترك ب)ن أه  العلم ب)ن الوجو   افع 

صرفه ؟ ي  إخوان خلون  خطو  خطو ، وب  م ستطيع احتم  الن  ، هذا م  فيه إش   ، لكن  لمة واج   )ف ن
ال م  أ ري...، يمشي م  نري ،  عون  من  لمة واج  مت ك ،  وم   ،ال م  )نفع، عن ن  الذي يم ن صرفه األمروا 

تستطيع أن تصرفه إل  ذه  زي ، م   ،ج ء زي   ن صرفه، لكن لفظ واح ، يعني لو تقو ي تي ب م األمر يم 
صيغة األمر والم األمر تحتم    ألن هذا لفظ نص في المس لة، أن  أقو  يم ن، م  يم ن تصرفه إل  ذه  زي ؛

)ف نصرفه و اللته األمرين، فإذا تعذر األص  ف)ه  لوجو  م  يع رضه استطعن  أن نصرف، لكن اللفظ الواح   
، مصروف بقوله، مل  واج  عل     محتقرر شيء؛ ألنهم يقولون أن  أري  أن أخلون  مس لة مس لة،  ؟واح  

، إذا أر ن  واج  اصط حي م  معن هاللفظ المح   ال يحتم  صرف، لكن نبح  في  ؟ )ف مصروفمصروف 
الو واضح غ)ره، نستطيع أن نصرفه، م  نستطيع أن نصرف الواج  االصط حي إل   إذا أر ن   ؟م  هو بواضح ا 

ه  )تط بق  ؟ش معني الواج  في اللغةأن نصرف، لكن إي أن نطبق الواج  االصط حي م  استطعن 
 نعم؟  ؟االصط ح الحقيقة العرفية عن  أه  العلم مع الحقيقة اللغوية

 طالب:.......
مت ك ، ال يعني أني آثم إذا لم أؤ ه إليك، يعني متع)ن و    حقك علي واج مت ك ، في لغة العر  إذا ق) 

الجن بة يعني سقط ، ف  ت زم ب)ن الحقيقة اللغوية مع  [( سور  الحرج16 ] }َوَجَبت  ُجُنوُبَها{ والوجو  من السقوط
ن اللفظ صريح في المرا ، وأن الذي ال   إإذًا من يقو  ،الحقيقة الشرعية، أو مع الحقيقة االصط حية، ال ت زم

 ،أكم  الخلق، وأنصح الخلق، وأعرف الخلق بمرا  ربه -عليه الص   والس م-غتس  آثم ألنه واج ، والنبي ي
ن الحق ئق اللغوية ق  تختلف   إوق  أ ى وبلغ ب للفظ الصريح الصحيح، فم  جوابن  عن هذا؟ نقو  وبلغة قومه،



ٌر{   مع الحق ئق االصط حية، ومع الحق ئق العرفية تختلف، ضربن  مث   [( سور  المرس  11 ] }َكَأنَُّه ِجَماَلٌت ُصف 
 ؟أن  مح   هلل ورسوله  م  رأى جم  أصفر، نقو  يعني لو أقسم شخص أنه منذ أن ول  إل  أن بلغ م ئة سنة

ه  رأى أح  من م جم   األصفر المتع رف عليه ب)ن الن س يعني الجم  األصفر ب للون  ؟أن  مع ن  للقرآن
م  رأى أح ، م  في أح  رأى جم  مث  هذا، فإذا اختلف  الحقيقة  ؟صفر، أح  رأى جم  مث  هذاأصفر؟ هذا األ

)ج  أن    ، نعم )نبغي أن تكون االصط ح   ولو قلن ا مح  في العرفية أو اللغوية عن الشرعية م  تص)ر 
رعية، ولذلك لم  يقو  تكون االصط ح   أثمن  أه  العلم ق طبة، أن تكون االصط ح   مط بقة للحق ئق الش

مع ن )ن   ليس  بفرض، نقو   يقو  الحنفية ز    الفطر" -صل  هللا عليه وسلم-فرض رسو  هللا "  الصح بي
هذا اصط ح عن هم، نعم )نبغي أن ي ون االصط ح موافقً  لم  ج ء في النصوص، لكن   نقو  ؟ومح  )ن

 لمة واج  م لوله  اللغوي غ)ر م لوله  االصط حي،    في استعم له حص  منه مخ لفة، ف ،ع مة أه  العلم
 ،ب ن غس  الجمعة ليس بواج  مخ لف  وع مة أه  العلم عل  هذا، من ق   ..،ن من ق    إوعل  هذا ال نقو 

فم  عذرك إذا وقف  ب)ن ) ي ربك وق     قو ؟ نم  عن ه جوا  يس عن ه جوا ، إال عن ه جوا ، ليشمح   ل
لكن ه  معن  هذا أنه هو  ،نعم واج  ومت ك  ومتع)ن  نقو  ؟أن غس  الجمعة واج بلغك نب)ي عني   لك

عثم ن  ؟م  )لزم، لكن فهم أح  من الصح بة أنه آثم ؟أو األصول))ن يطبق عليه تعريف الفقه ء للواج  الذي
! م  ق   له شيء، بحضور ؟أن  آثم  ه   عمر قصته مع عثم ن  خ  م  اغتس ، وش ق   له؟ ق   له

أن توض   وحضر ، إال م  فعل    الصح بة  لهم، عثم ن  خ  مت خر وعمر )خط  ف مه عل  الت خر، ق  
  يعني مث  عثم ن إذا أخ  بمث  هذه الفض)لة ولو لم تكن واجبة ي م، لكن ه  ق   له ؟والوضوء أيض ً   ق  

مث  الوضوء، يعني ي ثم بتر ه  صحيح أنهم ال يقولون ب شتراطه ..، عون  ؟وبحضور الصح بة  لهم ،أن  آثم
ب لنسبة لمن تتغ)ر رائحته،   اإلم م م لك يقو و عن هم، عن  من يقو  به، وال عرف هذا القو  إال عن  الظ هرية، 

  ال ع مة أه  العلم عل  أنه مستح .أصح   المهنة وغ)رهم، وا  
  ، الظ هرية الذ)ن أوجبوا الغس  ف لغس  للص ))فليغتسل(( والمقصو  ص   الجمعة ))من جاء منكم الجمعة((

ج ء في بعض  جمعة  ف ه، لو اغتس  العصر ي فيه؛ ألنه لل)وم،جعلوه لل)وم، وعل  هذا لو اغتس  عصر ال
فإذا اغتس  العصر أو آخر العصر أو الظهر بع  ص    ،ف ض)ف إل  ال)وم   غس  )وم الجمعة((  الرواي  

ولهذا الع) ، وأيضً  إذا اجتمع الن س  ،ن االغتس   ته)ئ لهذا االجتم عواألص  أ ،الجمعة م  عليه، أ ى الواج 
تصور أن الزم ن ال نسيم  في الب   الح ر ، و  ال ،عل  غ)ر اغتس   وغ)ر نظ فة ال ب  أن تنبع  منهم روائح

  .األمور المريحة، الفيه الم يف   و فيه  ن ن الس بق مث  زم
الو ور مريحة، صح مريحة، وهن  في أم هن ك في أمورال   ؟ال ا 

  إيه. طالب:
 وشلون مريحة؟

 ...يعني اآلن أريح.طالب: 
 صح وقب ؟
 ....طالب:...



  لك من الرائحة، م  ش ء هللا عليك.هذه من الراحة وت
  الفجر إل  أن صل  وجلس من ص وخرج إل  الج مع،  ،الغس  لص   الجمعة، لو اغتس  لص   الفجر

الو الجمعة ي في  ص   الفجر بع  طلوع الفجر، أم  قب  طلوع الفجر م  أح  يقو  به، لكن لاغتس   ؟يم  ي ف ا 
بع  طلوع الفجر، وصل  الفجر الصبح في الج مع، وبقي إل  أن صل  الجمعة، اغتس  قب  ص   الفجر، وق   

-عة الرواح إل)ه  هذا ي في، وهذا يفع  أحي نً  لص   الع) ، إذا صل)  مثً  في مسج  الف ص  يس)ر، لكن الجم
 إنم  )ب أ من ارتف ع الشمس، اغتس  لص   الجمعة، وراح لص   الجمعة، ثم اتك  عل  شيء ون م، - م  سي تي

الو انتقض وضوؤه يع)  الغس    ؟م  يع)  ا 
 طالب:........

 وراه. 
 طالب:........

الو م  هو بشرط، لكن ي ثم  الو ؟ أ ى الجمعة بغس  م  ي ثم ا  قض، الوضوء انتقض، ويع)  بغس  منت ؟ال ا 
 ، أو يستح  له أن يع)  الغس ، نعم.م  أح  من أه  العلم )لزمهنعم الوضوء، 

يخطب  -صلى هللا عليه وسلم-قال: جاء رجل والنبي  -ماى عنهرضي هللا تعال-وعن جابر بن عبد هللا 
))فصل  :وفي رواية ين(())قم فاركع ركعت :ال، قال :قال ((؟))صليت يا فالن :الناس يوم الجمعة، فقال

 .ركعتين((
 في الح )  الث ل    -رحمه هللا تع ل -يقو  

يخطب يوم  -صلى هللا عليه وسلم-قال: جاء رجل والنبي  -رضي هللا عنهما-"وعن جابر بن عبد هللا 
))صليت يا  "فقال: وجلس لم   خ  من ب   المسج  ،)راه -عليه الص   والس م-والنبي  فجلس" الجمعة

 يحرجه أم م الن س، وي مره ب ألمر المب شر، وهذا أسلو  من أس ل)  التوجيه، فإذا " من ب   العرض؛ لئ الن((ف
 ،ال شك أنه أ ع  لقبوله، ترى المخ لف   ظ هر  ،وأت)  به عل  سب)  االستفه م ،الحظ  عل  شخص شيء

كب ر، يعني لو سمع  مث  عم  من حت  مع ال ،لكن إذا أت)  به  عل  سب)  االستفه م   ن أ ع  للقبو 
أو سمعن  أن أح ًا يقو  ب ذا، فم  رأي م  ؟أو فتوى ت تي فتس له عن ح م المس لة، م  ح م  ذا ،أو قو  ،شخص

  هه ب النتق   هذا ثق)  عل  النفس.القو ، أم  أن تواج .....يعني ؟ب ذا
المسج ، من  خ  المسج  واإلم م )خط   تحية "))قم فاركع ركعتين((قال: ال، قال:  ))صليت يا فالن؟(("

لكي يشتغ    )تجوز ف)هم ، عن  الحن بلة والش فعية، ومنع من ذلك الم لكية والحنفية، ق لوا ،يصلي ر عت)ن
  من مس الحص  فق   ، تحريك الحص  بث نية واح  لخطبة، فإذا نهي عم  هو أق  من ذلكب ستم ع ا ،ب لسم ع

؟! وال جمعة لك، ف )ف ي تي بر عت)ن تحت ج ن إل  وق  ،ث نية لغو في ،  لمة أنص   إذا قل  لص حبك لغ ((
عليه الص   -والنبي  ،م   ام ج ء النص  نقو  ؟أو يقب  عل  اإلنص   إل  الخطبة وه  يقب  عل  ص ته

 ع ف   عل  أن هذا مخصوص، وأن تحية المسج  ال تسق  ب ستم   قم ف ر ع ر عت)ن((  ق  ، )خط  -والس م
ن   ن ع مة أه  العلم عل  أن تحية المسج  سنة ،الخطبة "وفي رواية:  ، وليس  بواجبة.وال يعف  عنه ، وا 

أمره ليصلي  -عليه الص   والس م-النبي أن هن ك إج ب   عن األمر به ت)ن الر عت)ن،  "))فصل ركعتين((



والن س يستمعون، فطنوا له وتص قوا عليه، هذا  ،ألنه محت ج، فإذا رآه الن س وب ن من ب)نهم ؛ر عت)ن ل)راه الن س
ال فتحية المسج  أثن ء الخطبة ليس  سنة عن هم، مث  مس الحص ، ومث  األمر  جوا  الم لكية عن الح ) ، وا 

اس  ، عل     ح   هذا الح )  مخصص لم  ج ء من االستم ع،   ب لمعروف والنهي عن المن ر، إن قل 
)   عل  أن تحية المسج   وفي الح )  م  مسج  ف  )جلس حت  يصلي ر عت)ن((  إذا  خ  أح  م الوأن هذه 
 ؟سنة ف   محله ، لكن هذه تق   ب لنسبة لمن عرف الح م وترك  ومن أه  العلم من يقو  ،ب لجلوس ال تسق 

  .عمله ب لنص بع  بلوغه أم  الج ه  الذي ال يعرف الح م يعرف، في ون ح)نئذ  
  ؟في شيء

 ...طالب:.....
السنة تثب  بمث  هذا الح ) ، وم  ع اه محتم ، لع م، ألن ع م النق  ليس بنق  ل ؛م  )لزم أن ي ون  ،)جلس

قررن  مرارًا أن الوقت)ن الموسع)ن ال م نع من الص   ف)هم ، واألوق   الث ثة المضيقة ال يصل  ف)ه  شيء من 
 ولو   ن  ذا  سب . ،النواف 

 ....لسويج الطالب: يعني اآلن جاء
مث  هذا فيه سعة، يعني لو جلس عمً  ب ح  )  النهي م  ي م، ولو  ،قر  طلوع الشمس ال يصلي إذا   ن

 .-إن ش ء هللا-صل  م  ي م 
 نعم.

يخطب خطبتين  -صلى هللا عليه وسلم-قال: كان رسول هللا  -مارضي هللا تعالى عنه-عن عبد هللا بن عمر 
 وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.

   لح )  الرابعا
صلى هللا عليه -قال: كان رسول هللا  -رضي هللا عنهما-"عن عبد هللا بن عمر   -رحمه هللا تع ل -يقو  
ال  يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس" -وسلم   ن " ؟المعن هذا لفظ الح )  في الصحيح)ن وا 
ال...؟و وا عليه المحقق)ن " علق)خط  خطبت)ن يقع  ب)نهم  -صل  هللا عليه وسلم-النبي   إيش يقو ؟ ا 

 طالب:.......
يفص  ب)نهم   ، ، فيشترط لصحة ص   الجمعة تق م خطبت)نب لمعن  وال م نع منهالمقصو  أنه  رواية نعم، 

والخلف ء من بع ه، وه ت ن الخطبت ن شرط  ،-عليه الص   والس م-وفعله  ،ب لجلوس، واألص  أن تكون من قي م
، والص   عل  -عز وج -والثن ء عل  هللا  ،، وتشتم ن عل  م  يسم  خطبة، ويتق مه  الحم لصحة الجمعة

وهو  -عليه الص   والس م-إل  أخر م  يطل  في م  يسم  خطبة، وج ء في وصف النبي  النبي، والشه   ..
 ،شينه منذر جوأحمر وجهه،    ،في الصحيح إذا خط  ع  صوته م   -عليه الص   والس م- ه)خط  أن

صبح م ومس كم، وال شك   يقو  ،  نه منذر جيش ،صبح م ومس كم، )رتفع صوته، ويحمر وجهه وع)ن ه  يقو 
، أم  بع  فإن أص ق الح )    م هللا  أن هذا أبلغ في الت ث)ر ب لنسبة للس مع، وج ء أيضً  أنه يقو  في خطبته

و   ب عة ض لة، و   ض لة  ،وأن    مح ثة ب عة؟ إيشخره، إل  آ وخ)ر اله ي ه ي محم  رسو  هللا...
شيء منه ، والمقصو   -عليه الص   والس م-في الن ر،  م  في بعض الرواي  ، المقصو  أنه نق  من خطبه 



، واألمر والموعظة ،-عليه الص   والس م-والص   عل  النبي  ،والشه    ،م  يسم  خطبة، تشتم  عل  الحم 
)را  الشعر في الخطبة )بطله  عن  بعض أه  العلم، ومنهم من )رى أنه  ال تبط   بتقوى هللا... إل  غ)ر ذلك، وا 

 نعم؟وص ر أكثر من النثر، وينبغي تنزيهه  من الشعر في الجملة،  ،إال إذا غل  الشعر
 ....طالب:....

  لجملة المطلو  م  )ؤثر في الس مع.عل     ح   في ا
 ....طالب:....

 ن  أه  العلم. خطبت)ن شرط ع
 نعم.

أنصت  :))إذا قلت لصاحبكقال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-عن أبي هريرة 
 يوم الجمعة واإلمام يخطب فقد لغوت((.

   في الح )  الخ مس -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 "))إذا قلت لصاحبك((قال:  -وسلم صلى هللا عليه-أن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-"وعن أبي هريرة 

ق    -عليه الص   والس م-القري ، والنبي  وأالصحبة تكون أل ن  من سبة، والمرا  ب لص ح  هن  المج ور 
لوجه الشبه ب)نهن، ف لصحبة تكون أل ن  من سبة وم بسة، ولذا  نتن صواح  )وسف((أل   مؤمن)ن ألمه   ال

ألن المطلو  االستم ع،  ))فقد لغوت(( ح   خطبة اإلم م م الجمعة((  إذا قل  لص حبك  أنص  )و   ق  
ال )تم م  ألنه يحو   ون تحق)ق الواج ، و  م  )ؤثر عل  هذا الواج  ال )جوز؛ ف الستم ع للخط)  واج ،   

أو شبهه )لغو،  أ ن  من ذلك، مجر  الحر ة بمس حص م  هو تر ه فهو واج ، وج ء س  الب   فيالواج  إال ب
ال ف لص   صحيحة،  ،والمقصو  من هذا الثوا  المرت  عل  الجمعة يفوته   من لغ  ف  جمعة له((و وا 

الو يط ل  ب إلنص    أو ال يفهم ب الستم ع، ومسقطة للطل ، ط)  من ال )تصف ب لسمع وال  ؟م  يط ل  ا 
إذا  ذي ال يفهم أو ال يسمعلجميع، والعموم الح )  يشم  ا ؟أو األعجمي الذي ال يفهم الك م ،األصم مث ً 

   ن  العلة منتفية ب لنسبة له أثره )تع ى إل  غ)ره.
 .طالب:.......

 شك أنه يشغ  من حوله، ف لعموم هو الصوا . يشغ  من حوله، نعم ب  شك، ال
 .طالب:.......

بية، ولو ترجم  بع  لكن تكون ب لعر  ،وال ب  أن تكون الخطبة ب لعربية، أج ز بعض أه  العلم   لحنفية ترجمته 
 .الص   لغ)ر العر  ب ألعجمية فحسن

 .طالب:.......
فترض أنهم في ، وال عل  غ)ره، ايشوش عل  نفسه ....م  يسمعون،أيضً  والذي حوله بع   ،م  يسمع، بع) 

، وله أن ج ء مهن س وق م يشبك، مث  هذا )تع م  مع اإلم م، ف إلم م له أن ي لمنعم أو في أسف ،  ،ال ور الث ني
 نعم؟)تكلم، هذه م  ف)ه  إش   ، إذا تع م  مع اإلم م أنح  اإلش   ، إذا  لفه اإلم م م  في إش   ، 

 .طالب:.......



لكن لو ترجم  فيم  بع ، المقصو  أن المس لة خ فية، والجمهور عل  أنه  ال تترجم، ال ب   ،العموم يشملهوهللا 
  .هذاأن تؤ ى ب لعربية، معروف الجوا  عل  

 .طالب:.......
  .نعم  يمبع  الص   م  في 

 .طالب:.......
، إذا ج ء بم  يسق  الطل  ب لعربية، ثم أض ف إليه ته، ويعرفون من ع  فيم  بع  نه )ترجم لكمم  إيق   له ،أب 

ي تي بغ)ره  من ثم  ،بغ)ره  م  في م  يمنع أيضً ، لكن ي تي بخطبة ت مة ب ر  نه ، بم  يسق  الطل  ب للغة العربية
  .اللغ  

 .طالب:.......
 ألن مخ طبة اإلم م م  ف)ه  ب س. ؛يفتح عليه

 نعم.
الجمعة ثم  : ))من اغتسل فيقال -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-وعن أبي هريرة 

، ومن راح في الساعة رةي الساعة الثانية فكأنما قرب بق، ومن راح فدنةفكأنما قرب ب راح في الساعة األولى
ي الساعة ، ومن راح فالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجةالثالثة فكأنما قرب كبشا  أقرن، ومن راح في 

 ، فإذا خرج اإلمام حضرت المالئكة يستمعون الذكر((.الخامسة فكأنما قرب بيضة
   -رحمة هللا عليه-يقو  المؤلف 

 "))من اغتسل يوم الجمعة((قال:  -صلى هللا عليه وسلم- أن رسول هللا -رضي هللا عنه-"عن أبي هريرة 
ال    من غس  واغتس ، وب ر وابتكر((  وفي غ)ره من األح  )  مث  ،ف لثوا  المرت  في هذا الح )  ،اغتس 

   من اغتس  )وم الجمعة(( ب  من توافر م  اشترط؛ ألنه ق  )تع   فع  الشرط؛ لي ون الجوا  واح ًا عن المجموع
األص  من )ب أ وال)وم    )وم الجمعة((لغس  عل  م  تق م في قو  ع مة أه  العلم مستح  استحب بً  مت ك ًا وا

ألن م   لوع الشمس، وهن  من ارتف ع الشمس؛من طلوع الفجر، وعن  الفلك))ن من ط ةعن  المتشرع ،طلوع الفجر
عليه -الشمس هذا مستغرق بعب   ، والنبي واالنتظ ر بع ه  إل  ارتف ع  ،قبله مستغرق بعب   ، ص   الصبح

  .  ن يفعله، إذًا الص   التي تل)ه  ي ون الرواح إل)ه  بع  هذا الوق ، بع  ارتف ع الشمس -الص   والس م
الرواح األص  فيه أنه يق ب  الغ و، والغ و في أو  النه ر، والرواح في آخر النه ر، الغ و في أو   ))ثم راح((

المقصو  مجر  الذه  ، فإذا  ؟صب ح، والرواح في المس ء، وه  المطلو  هن  الرواح في المس ءالنه ر، في ال
خر النه ر، ويرا  به م  )را ف الذه  ، أم  إذا  و فيشم  الوقت)ن أو  النه ر، وآأطلق الرواح من غ)ر اقتران ب لغ

  الخ ص. الخ ص، والرواح عل  معن ه ج ء مقرونً  ب لغ و فيحم  الغ و عل  معن ه
التي تب أ من ارتف ع الشمس إل  م  )نقسم عليه الوق  من هذا إل   خو  اإلم م،  ))ثم راح في الساعة األولى((

فإذا   ن  الشمس ترتفع اآلن في الخ مسة والثل ، واإلم م ) خ  في الث نية عشر  إال عشر، اقسم هذا عل  
أكثر، ق  تكون أق  وق  ن  قيقة، وق  تكون أق ، وق  تكون خمسة، وق  تكون موافقة للس عة الفلكية التي هي ست)

ه  ي ون من أو  النه ر من ارتف ع الشمس، ومن أه  ا  ب لس عة مق ار من الزم ن، وب ؤ ألن المر  تكون أكثر؛



عمً  ب لرواح، وهذا القو  ال شك  ع   س ع   لطيفة تب أ بع  الزوا العلم   إلم م م لك من )رى أن هذه الس 
 أنه  س ع   لطيفة بع  الزوا ..، نعم؟)ن س   ث)ر من الن س،  ث)ر من ط   العلم في هذه األوق  ،  أنه

 طالب:.......
 وين؟

 طالب:.......
ي تي هذا، راح في الس عة األول ، إذا افترضن  أن الس عة األول  ب أ  من خمس وثل  إل  س  ونصف مثً ، 

، الذي ي تي خمس وثل  مث  الذي ي تي في س  ونصف إال إل  س  ونصف، س عة وربع أو س عة وعشر
، لكن الب نة تختلف الذي ي تي في ة،   هم    نم  قر  ب ني الس عة األول ، ف  نم  قر  ب نةخمس،  لهم ف

  ة، والذي ي تي في آخره  ب نة أق .أوله  ب نة نفيسة، والذي ي تي في أثن ئه  ب نة متوسط
ن   ن هن  والب نة      نم  أه ى ب نة((  وفي رواية   ف  نم  قر (( في هذا الح )  المرا  به  من اإلب ، وا 

  عل)ه  في الح )  خرج  من اإلط ق.اإلط ق يشم  البقر، لكن لم    ن البقر منصوص 
في الح )  م  )   عل  أن إه اء الب نة أفض  من إه اء  ))ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة((

ألنه ال يستوي من ج ء في الس عة  )  عل  أن إه اء الب نة من اإلب  أفض  من إه اء البقر ؛ر ، الح )   لالبق
والبقر  بسبع )   عل  التس وي، لكن في هذا الب    عة الث نية، ومع  لة الب نة بسبعاألول ، ومن ج ء في الس 

قر  ن ئم متف وتة؛ ألن الب نة ع ل  بعشر، والبالب نة أفض ، وفي ب   اله ي واألض حي متس وية، وفي ب   الغ
  ع ل  بسبع، فلك  ب   م  )خصه.

 "))بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا  أقرن((     نم  أه ى((وفي رواية   ))فكأنما قرب(("
)ومن راح في ) ن األنث ، واألقرن أفض  من األجم، وي   عل  أن الذ ر أفض  م..ويق   فيه مث  م  ق) 

  أقو  ؟ال ج جة ته ى أو )تقر  به      نم  أه ى  ج جة((  وفي رواية الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة((
ذلك   نم  تص ق ب ذا، عل     ح   النصوص فوق الجميع، ؟ المرا  به  ال ج جة مم  )ه ى أو )تقر  به

والبيض  له ليس مم  )ه ى، ال يقب  في  ، ف لمقصو  أن ال ج ج والعصفور عل  م  ج ء في بعض الرواي 
أن  لم ذا أذه  إل  الجمعة في   لكن المرا  ب لتقري  هن  التص ق، ط)  ق  يقو  ق ئ  ،اله ي واألض حي

أو م ئة  ،الس عة األول  و  نم  قرب  ب نة واح  ، لم ذا ال أجلس في ب)تي وأتعلم عشر آي  ، أو عشرين آية
في  ،)جلس في مص ه، في ب)ته الذه   في الس عة األول   آية ب نة، ب اًل من وأكون  من حص  عن   ،آية

وال )روح الج مع، وله عن    آية ب نة، نعم، اآلية بب نة، وبن قة، واآل)ت)ن بن قت)ن، يم ن يحص  عل   ،مسج ه
ه ي وب)ن أن فرق ب)ن أن )  أجور عظيمة إذا جلس في ب)ته أو في مص ه، يم ن يحص  عل  آلف ب نة، نقو 

ج  -ي خذ، الذي )تعلم   نم  أخذ،   نم  حص  له من أمور ال ني  ب نة، لكن )ه ي ب نة )تقر  به  إل  هللا 
  ألن بعض الن س ق  يشوش عليه في مث  هذا، يقو    األلوف من الب ن   التي ي خذه ؛أفض  من مئ  -وع 

آي   بعشر ب ن  ، وألف آية ب لف ب نة، ليش أن  أستب    ب   م  أه ي ب نة واح  ، واآلية الواح   بب نة، وعشر
هذه   نم  حصل  من أمور ال ني  عل  ب نة، وهن  في   ال ي  أخي، نقو   نقو  ؟الذي هو أ ن  ب لذي هو خ)ر



األلف)ن  الب نة أق  شيء ب لف)ن ري  ، قس بب نة، أن  تصور أن -ج  وع -ح )  الب     نم  تقرب  إل  هللا 
  .، أم   ونك ت خذ هذه مس لة أخرى هنبخمس س ع   تروحري   

 طالب:.......
 والهذا أريح لي أجلس هن ، وأقرأ لي م ئة آية، وأت خر إل   خو  الخط)    حت  في المسج  في المصل  يقو 

ر  ، و لهم عل  خ)ر، لكن المب  -إن ش ء هللا تع ل -أروح إال الخ مسة، عل     ح   في    خ)ر، ولك  خ)ر 
 نعم؟أفض  ب  شك، 
 طالب:.......

  ؟بع  الزوا 
 طالب:.......

  قو  م لك س ع   لطيفة بع  الزوا .نحن ذ رن ه، ذ رن  
 طالب:.......

  .بع  اآلذان الث ني، إذا  خ  الخط)  انته  م  في س ع  ، عن  الجميع م  في س ع  ، نعمم  هو ال 
ن   نوا )رجحون أن األعل   جاجة(())من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب د وال ج جة بفتح ال ا  و سره ، وا 

  .لألعل  واألسف  لألسف ، الفتح للذ ر والكسر لألنث ، مث  الم يح والم تح، وغ)ره  من ألف ظ  ث)ر  عل  هذا
 نعم؟     نم  قر  عصفورًا((  في بعض الرواي   ))ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة((

 لب:.......طا
  تح يطلق عليه...ف لال يطلق عليه  ج جة، ب

موافق وج ء عن  الح كم أن ال)وم اثن  عشر س عة، وهو  ))ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة((
ألن الزوا  إل  الس  سة، وفيه أيضً  م  )   عل  أن األص  في    من راح في الس عة الس  سة(( لرواية الس 
الح ) ، أم  تب أ  بهذا األول  من ب اية النه ر، ال من نصفه، إذا طلع  الشمس تب أ الس عة ضب  الوق 

بع  الزوا  عل  خ ف هذا الح ) ، وخ ف م  هو معمو  به عن  العر ، إل  زمن قري  إل   الس عة األول 
لصفر الذي هو الزوا ، ثم تب أ أن امتزجوا بغ)رهم، ولذا تج  الخل  مثً  ح)نم  تب أ الس ع   من الزوا ، وق  ا

الو ، الث نية عشر  منتصف الل) ، صح بع ه الواح  ، ثم الث نية ثم الث لثة الث نية عشر  منتصف الل) ، الث نية  ؟ال ا 
في إذاع    ؟ صحيح هذا تقولهعشر  آخر م  هي منتصف، الواح   بع ه  صب حً ، ف لنصف الث ني وين راح

المس لة    أن الث نية عشر  منتصف الل) ، الواح   صب حً ،   ع   ال ني   له  تقو الع لم  له  تقو  ه ذا، إذا 
ف)ه  خل ، ف لس ع   تبعً  لهذا الح )  تب أ من أو  النه ر، وم  في شك أن ضب  أو  النه ر ب لتوق)  غ)ر 

، هو  ظوا أمور اآلخر م  الحهم سيم  ألمور ال ني ،  ب لتوق)  اإلفرنجي الواف ، ضب  أو  النه ر ال ،العربي
 ولذلك م  تنضب  ص   العش ء، ال ص)ف وال شت ءأضب ، وأو  الل)  ب لنسبة للتوق)  الغروبي العربي أضب ، 

عل  التوق)  المعمو  به اآلن، قب  منضبطة واح   ونصف )ؤذن العش ء صيفً  وشت ء، ولذلك الل)  منضب  
عل  و له منضب  ب لتوق)  الزوالي، المبني عل  زوا  الشمس، سيم  أو  عل  التوق)  الغروبي، والنه ر أوله ال

ترى ال وام )ب أ      ح   المس لة اصط حية، و  ن الموظفون في العه  الس بق في    أسبوع ي تون يقولون 



ن طلوع ليش؟ أل ،وعشر، ال ب  يغ)ر  ونصف، وح  الث ل  وح  الس عة واح  ، مع األسبوع الث ني وح   وربع، 
م  هو منضب ، ولذلك ألمور  ني هم وأعم لهم  المرت  عليه ال وام، ال وام بع  طلوع الشمس بس عةالشمس 

  ق)  العر  المستم  من هذا الح ) .بتوق)تهم، لكن أو  الل)  ال )نضب  إال بتو  ،وتج راتهم منضبطة ب لتوق) 
، يعني و  والخروج أمور نسبيةل)ن، ال خعل  المص خرجو  يعني خرج المقصو  به  خ  ))فإذا خرج اإلمام((

ثم ) بر،  ،أقب  ب) يه وأ بر، مقتض ه أن )ب أ من مؤخر الرأس إل  مق مه   مسح رأسهأقب  وأ بر، ح)نم  يقو 
ب أ بمق م رأسه، ف إلقب   واإل ب ر نسبي، وهن  ال خو  والخروج نسبي، يعني خرج عل  المصل)ن،   لكن يقو 
  ور نسبية.أنه  خ  المسج ، فهذه أمواألص  

 ؟عل  هذا من يسج  ال اخ  بع  هذا ))حضرت المالئكة يستمعون الذكر((تر   الكت بة  ))حضرت المالئكة((
  ن من أج  هذه الجوائز فق  انتهوا.في أح  يسج ، م  في إال الحفظة، وأم  من يسجلو 

 عل  محم  وعل  آله وصحبه. اللهم ص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لرحيمبسم هللا الرحمن ا
 (15كتاب الصالة ) -: عمدة األحكام شرح

 عب  الكريم الخض)ر الش)خ 
 

 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.
 سم.

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 باب: الجمعة 

 الحديث السابع:
-قال: كنا نصلي مع رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-وكان من أصحاب الشجرة -بن األكوع عن سلمة 

 في صالة الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به.  -صلى هللا عليه وسلم
 إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء. -صلى هللا عليه وسلم-وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول هللا 

الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وأصح به أجمع)ن، أم  الحم  هلل ر  
 بع   

 في الح )  الس بع من ب   ص   الجمعة   -رحمه هللا تع ل -فيقو  المؤلف 
-قال: كنا نصلي مع رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-وكان من أصحاب الشجرة -"عن سلمة بن األكوع 

و ن  ت   عل  االستمرار، وهذا األص ، وق  تر  لغ)ر ذلك إذا  ل   في صالة الجمعة" -هللا عليه وسلم صلى
في  -صلى هللا عليه وسلم-"كنا نصلي مع رسول هللا القرائن عل  أن مث  هذا الفع  لم يحص  إال مر  واح   

لظ ، وهذا يقتضي أن تكون نفي ل "وليس للحيطان ظل يستظل به"يعني منه   صالة الجمعة ثم ننصرف"
 الص   ق  وقع  قب  الزوا . 

اللفظ  إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء" -صلى هللا عليه وسلم-"وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول هللا 
إذا زالت  -صلى هللا عليه وسلم-"كنا نجمع مع رسول هللا الث ني )   عل  أن الجمعة إنم  تكون بع  الزوا  

وب)ن اللفظ)ن شيء من التع رض في الظ هر، فمفهوم الح )  األو  )   عل   م نرجع فنتتبع الفيء"الشمس، ث
أنهم يفعلونه  قب  الزوا ، ومنطوق اللفظ الث ني )   عل  أنهم يفعلونه  إذا زال  الشمس، يعني بع  الزوا ، إذا 

"فكنا نصلي ب  من اإلج بة عن المفهوم  زال  الشمس يعني بع  الزوا ، فإذا ق من  المنطوق  م  هو األص ، ال
ظ  موصوف، ليس له   ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به" -صلى هللا عليه وسلم-مع رسول هللا 

ظ  ليس مطلقً ، لو ق    وليس للحيط ن ظ  حص  التع رض، لكن "يستظ  به" )   عل  أن له  ظ ، ولكن ال 
من المسج   فعة واح  ، ق  ي ون هن ك ظ ، هن ك ظ ، لكنه ال  يم ن االستظ   به ب لنسبة لجميع من خرج

يستوع  الن س الذ)ن )خرجون من المسج  )وم الجمعة، فهؤالء يحت جون إل  ظ  واسع، وال يعني أنه ال )وج  
ظ  ال يستوع  الن س، فتتفق الرواي  ، وتكون ص   الجمعة بع  الزوا  والحيط ن له  ظ ، لكن ليس ب لظ  



َنَها{الذي يظ  الن س  لهم  الكث)ر ِر َعَمٍد َتَرو  ه  هذا نفي للعم  أو إثب   للعم ؟ نفي للعم   ( سور  الرع [6] }ِبَغي 
 المرئية، يعني ال )نفي أن ي ون هن ك عم  غ)ر مرئية.

 طالب:........
  )ف؟

 طالب:........
َنَها{نظ)ر م  عن ن   ِر َعَمٍد َتَرو  هذا نفي للعم  ب لكلية؟ يعني ال )وج  عم  أصً ؟ ومن ه   ( سور  الرع [6] }ِبَغي 

الزم ع م العم  ع م الرؤية، أو أن هن ك عم  لكنه  ال ترى؟ واللفظ محتم ، وهذا أعظم في الق ر ،  ون هن ك 
ال ليس مط بق؟ ف لمنفي هن  الظ  الذي يستظ  به من قب  من  عم  لكنه  ال ترى، هو مط بق لم  معن  وا 

من )خرجون من المسج  الج مع  فعة، وعل     ح   المس لة خ فية، فع  ص   الجمعة قب  يستظلون به م
الزوا  مح  خ ف ب)ن أه  العلم، جمهور أه  العلم عل  أن وق  ص   الجمعة هو وق  ص   الظهر، ووق  

ال مثله؟   ص   الظهر من زوا  الشمس إل  مص)ر ظ  الشيء... وا 
قو  الجمهور، وعن  الحن بلة أنه يصح فعله  قب  الزوا  لهذه النصوص، لمث  هذا  مثله، أن  حنفي أن ، هذا

النص يصح فعله  قب  الزوا ، والجمعة له  سب  وجو ، ووق  وجو ، بن ء عل  الق ع  ، الق ع   أن العب    
ق  الوجو  إذا   ن له  سب  وجو  ووق  وجو  ال يصح فعله  قب  السب  اتف قً ، ويصح فعله  بع   خو  و 

اتف قً ، ويجوز ب)ن الوقت)ن عل  خ ف في ذلك، ب)ن السب  والوق ، ف لحن بلة )جوزونه  قب  الزوا ، بن ء عل  
أن السب  انعق ، ولو لم يحضر الوق ، عن هم، والمرجح هو قو  الجمهور في هذه المس لة، وأجوبتهم يم ن أن 

  )ج   عنه ، أ لتهم يم ن أن )ج   عنه  بم  ذ رن .
الفيء هو الظ ،  إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء" -صلى هللا عليه وسلم-"كنا نجمع مع رسول هللا 

فيه ظ  لكنهم )تتبعونه لقلته، لو   ن  ث)رًا م  تتبعوه، لوسعهم، اآلن لو تصورن  أن المسج  عل  ش رع  ب)ر، 
لرص)ف )تسع الن س  لهم؟ أو )تتبعونه واح  والرص)ف متر واح ، ويطلعون الن س من ص   الجمعة ه  هذا ا

رج  عل  الرص)ف، وواح  برع، اتق ء السي را  عل  الرص)ف، ويتتبعون هذا الرص)ف مث  م  )تتبعون الظ  
خشية الحر، فإذا   ن الم  ن ال يستوع  ف  ب  من تتبع، وال ب  من قص ه، ولو   ن واسع  ب)ر )تحم  الن س 

 من غ)ر تتبع. 
 ث من.الح )  ال

 نعم.
يقرأ في صالة  -صلى هللا عليه وسلم-قال: كان رسول هللا  -رضي هللا عنه-الحديث الثامن: عن أبي هريرة 

 الفجر يوم الجمعة آلم تنزيل السجدة، وهل أتى على اإلنسان.
   -رحمه هللا تع ل -في الح )  الث من يقو  المؤلف 

يقرأ في صالة الفجر يوم الجمعة   -صلى هللا عليه وسلم- قال: كان النبي -رضي هللا عنه-"وعن أبي هريرة 
في  والمن سبة ظ هر ؛ ألنه "وهل أتى على اإلنسان"هذه في ص   الفجر )وم الجمعة  آلم تنزيل السجدة"

السورت)ن م  )   عل  شيء مم  ح   ويح   في هذا ال)وم العظيم، ففيه  ل)  عل  استحب   قراء  ه ت)ن 



الفجر من )وم الجمعة، والمن سبة ظ هر ؛ ألن السورت)ن اشتملت  عل  شيء مم  حص   السورت)ن في ص  
 ويحص  في هذا ال)وم العظيم. 

م  )   عل  أنه   ن ) يم ذلك، بمعن  أنه ال )خ  به إال ن  رًا، وهذه السنة  -عليه الص   والس م-ج ء عنه 
 ن اإلم م ال يحفظ ه ت)ن السورت)ن، أو   ن الم موم تك   تكون مهجور  في  ث)ر من المس ج ، ال سيم  إذا  

)تض )ق من قراء  ه ت)ن السورت)ن، ال سيم  وأن الن س ق  ربوا عل  ع م اإلط لة، عل  تخف)ف الصلوا  بم  
ا{ف)ه  ص   الفجر التي هي مشهو    ُهود  ِر َكاَن َمش  ِر ِإنَّ ُقر آَن ال َفج  تشه ه ء[( سور  اإلسرا99] }َوُقر آَن ال َفج 

الم ئ ة، وأيضً   م  ج ء في الح )   "أو  م  فرض  الص   ر عت)ن، ف قر  ص   السفر، وزي  في الحضر، 
ال الصبح فإنه  تطو  ف)ه  القراء " ومع األسف أن  ث)ر من األئمة ال يحتم  هذا  إال المغر  فإنه  وتر النه ر، وا 

 تض يقون لو زي  ف)ه  آية واح  . التطوي ، وعو  الن س عل  التخف)ف، بح)  ص روا )
 طالب:........

) يم ذلك ج ء في أس ن)  ال ب س به ، لكن ال وام معن ه الغ ل ، هم يقولون  من ب   أن ال تشبه ب لواجب  ، ال 
) اوم عل)ه ، والمستحب   )نبغي أن ال ) اوم عل)ه  من هذا الب  ؛ لئ  تشبه ب لواجب  ، فيظنه  الع مة أنه  

وال ب  من تمرين الع مة عل  السنن، وال ب  من إط عهم عل  السنن؛ ألنه في عصر مض  يعني قب   واج ،
خمس)ن سنة، وقف رج   الحسبة عل  عم   يعملون في بست ن، قب)  زوا  الشمس في )وم الجمعة، فلم  نوقشوا 

ر، إذا عو وا عل  هذا خ ص م  عرفوا أن هذا )وم جمعة؛ ألن اإلم م م  قرأ ه ت)ن السورت)ن في ص   الفج
اعت  وه، بح)  لو لم يقرأ ن موا وتر وا ص   الجمعة، ف  ب  من تعوي هم عل  هذا، وأيضً  ترك هذا في بعض 

 األحوا ؛ ليعرفوا أن هذا سنة وليس بحتم.
 نعم.

 باب: صالة العيدين
 الحديث األول: 

وأبو بكر وعمر يصلون  -لى هللا عليه وسلمص-قال: كان النبي  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 
 العيدين قبل الخطبة.

في ب   ص   الع) )ن، والع) ان تثنية ع) ، وهو اسم لم  يعو  ويتكرر في  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
وق  مع)ن مح  ، وهم  ع) ان، األضح  الذي يقع في أثن ء من سك الحج، والفطر الذي يعق  الفطر من 

)  الفطر من رمض ن، إنم  شرع لش ر هذه النعمة، إتم م هذه النعمة التي هي أ اء ر ن من أر  ن رمض ن، فع
اإلس م، والتوف)ق له، وق  مث  هذا في ع)  األضح  الذي فيه..، في العشر الذي تق مته من العب  ا  العظيمة 

  م  من أي م من مع في غ)ره ، والتي منه  الص   والصي م والذ ر والحج، )جتمع في هذه العشر م  ال )جت
إال م  استثني من رج  خرج بنفسه وم له في سب)   العم  الص لح ف)هن أفض  وأعظم من هذه األي م العشر((

هللا فلم )رجع من ذلك بشيء، المقصو  أن هذه األي م هي أي م عظيمة، شرع ف)ه  عب  ا ، وشرع بع ه  الع)  
  شهرا ع)  ال أل اء هذه العب  ا  في هذه األي م العظيمة، في الح )   عل  التوف)ق  -ج  وع -ش رًا هلل 
م  معن  شهرا ع) ؟ رمض ن وذي الحجة، لكن ذو الحجة في أثن ئه، فيصح أن نقو   إنه شهر ع) ،  )نقص ن((



م صق  وأم  ب لنسبة لرمض ن ف لع)  فيه أو بع ه؟ بع ه، ف )ف ق)   شهر ع)  والع)  بع ه؟ ألنه بسببه؛ وألنه
له، ولذا ق) ..، ج ء في الح )  الذي سقن ه قريبً   "إال المغر  فإنه  وتر النه ر" وهي في الل) ، لكن لم  تعقبته 
 من غ)ر ف ص  ص ر    نه  فيه في النه ر، والع)  لم  تعق  رمض ن من غ)ر ف ص  ص ر   نه في رمض ن. 

ر  في ج هل)تهم )وم ن يظهرون ف)هم  الفرح والسرور، وليس للمسلم)ن ع)  ث ل  غ)ر هذ)ن الع) )ن، و  ن للع
 ب لهم  هذ)ن الع) )ن.  -ج  وع -بن ء عل  أنهم  ع) ان، ف ب لن  هللا 

والع)  ال شك أنه )وم فرح وأنس، وفيه فسحة في التخفف من شيء من التك ل)ف الواجبة.. ال أقو   الواجبة ب  
وليس معن  هذا أنه )زاو  فيه المحرم  ؛ ألن من زاو  المحرم    المستحب  ، أم  الواجب   ال ب  من أ ائه ،

ظه ر الفرح -ج  وع -في هذ)ن ال)وم)ن فق  استعملهم  عل  خ ف م  شرع  من أجله، شرع  لش ر هللا  ، وا 
واألنس الذي تعق  هذه العب  ا ، أم  من زاو  المحرم   في هذ)ن الع) )ن فليس هذا  ل)  عل  قبو  هذه 

 ، وليس هذا أيضً  من ب   مق بلة النعم ب لش ر،  ث)ر من الن س )توسع في مث  هذا، )ترك واجب  ، األعم 
)رتك  محرم  ، لكن هذا ال )جوز، نعم في ال )ن فسحة وهلل الحم ، في مزاولة بعض المب ح  ، وبعض األمور 

 التي )ن ف عنه  المسلم في س ئر أي مه. 
حة له، من الشيء اليس)ر، من العب  اليس)ر، واللهو اليس)ر،    هذا في المقصو  أن مث  هذا في  )نن  فس

 ال )ن فسحة، أم  ارتك   المحرم   ف . 
وأبو بكر وعمر يصلون  -صلى هللا عليه وسلم-قال: كان النبي  -رضي هللا عنهما-"عن عبد هللا بن عمر 

بو ب ر وعمر يق مون الص   عل  الخطبة، ثم وأ -عليه الص   والس م-هذا  ) ن النبي  العيدين قبل الخطبة"
بع  ذلك في عصر بني أمية ق م  الخطبة عل  الص  ، لم ذا؟ يقو  أه  العلم  إنهم أح ثوا في الخط  م  
)تورع عن سم عه بعض الن س، فإذا صلوا خرجوا، ف را  الوال  أن )لزموهم ب لحضور، حضور الخطبة؛ ألنهم لن 

وعل     ح   هذه ب عة ممن ج ء به ، ولو   ن مت واًل،  اخلة في ح)ز الب عة؛ ألنه  )خرجوا والص   ب قية، 
ن   ن مت واًل؛ ألنهم أحي نً  يقولون   ون الخطبة قب  -صل  هللا عليه وسلم-خ ف م  ج ء عن النبي  ، وا 

عل  أن العب  ا  توقيفية الص   أو بع ه  ال )ؤثر،  م  أن الجمعة خطبته  قب  الص  ، نعم فلتكن الع)  مثله ، 
 . -عليه الص   والس م-ال تقب  االجته   وال القي س، فعل  المسلم أن )لتزم بم  ج ء عن النبي 

وص   الع)  )ختلف أه  العلم في ح مه ، فمنهم من يقو   بسن)ته    لم لكية والش فعية، وعن  الحن بلة هي 
 عي ن، م  معن  واجبة عل  األعي ن؟ يعني علية القوم؟ نعم؟ فرض  ف ية، ويرى الحنفية أنه  واجبة عل  األ

 طالب:........
  )ف؟ 

 طالب:........
نعم وجو  ع)ني ال وجو   ف ئي، وجوبً  ع)ن)نً  ال وجوبً   ف ئيً ، بمعن  أنه  ال تسق  عن أح  إال المعذور الذي 

  خمس     لم لكية والش فعية است لوا بح )   ال يستطيع الحضور إل)ه ، فهي واجبة في حقه، الذ)ن ق لوا بسن)ته
 -عليه الص   والس م-وح )  أيضً  ضم م بن ثعلبة لم  ج ء إل  النبي  صلوا   تبهن هللا عل  العب  ((

أوج  عل  عب  ه خمس صلوا ، ثم بع  ذلك ق  ..،  -ج  وع -ع رضً  عليه م  سمع، ومم  سمعه أن هللا 



أثب  له الف ح، ف   عل  أنه ال )ج   -عليه الص   والس م-وال )نقص، والنبي أقسم أنه ال )زي  عل  ذلك 
عليه -غ)ر الخمس، والذ)ن يقولون ب نه  فرض  ف ية   لحن بلة يقولون  شع ر ال ب  من القي م به، فعله النبي 

ال )ن، وع مة  ، وواظ  عليه، وفعله خلف ؤه من بع ه، ف  )جوز تعط)له، شع ر من شع ئر-الص   والس م
عل  هذا ال)وم العظيم، ف  ب  من أن يقوم به من يحص  به الغرض، فإذا ق م به من ي في سق  اإلثم عن 

 الب ق)ن، وص ر سنة. 
{  -ج  وع -أم  الحنفية ف ست لوا ب  لة، منه   قوله  َحر  ق لوا  المرا  ب لص   هذه ( سور  الكوثر[6] }َفَصلِ  ِلَربِ َك َوان 

الع) ، ومنه  ح )  أم عطية اآلتي  "أمرن  بإخراج العواتق والح يض وذوا  الخ ور" واألمر أصله ص   
يم)  إل  قو  الحنفية أنه  واجبة عل     مستطيع، وأنه ال يعذر  -رحمه هللا تع ل -للوجو ، وش)خ اإلس م 

 ف)ه  أح ، و  نه من ح)  النظر أقوى، األقوى  ليً .
 نعم.

 : الحديث الثاني
يوم األضحى بعد  -صلى هللا عليه وسلم-قال: خطب النبي  -رضي هللا تعالى عنه-عن البراء بن عازب 

فقال  ))من صلى صالتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصالة فال نسك له((الصالة، فقال: 
الصالة، وعرفت أن اليوم يوم أكل أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول هللا إني نسكت شاتي قبل 

وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصالة، قال: 
))نعم، فقال: يا رسول هللا فإن عندنا عناقا  وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال:  ))شاتك شاة لحم((

 .ولن تجزئ عن أحد بعدك((
 في الح )  الث ني   -رحمه هللا تع ل - يقو  المؤلف

يوم األضحى بعد  -صلى هللا عليه وسلم-قال: خطب النبي  -رضي هللا تعالى عنه-"عن البراء بن عازب 
 وفيه من ال اللة مث  م  في الح )  الس بق، وأن الع)  له  خطبة، وأنه  تكون بع  الص  .  الصالة"
يعني صل  ص   الع)  ونسك فق  أص    "فقد أصاب النسك(( ))من صلى صالتنا، ونسك نسكنا"فقال: 

يعني ال يقب  منه، ب  وق  األضحية إنم  هو  ))ومن نسك قبل الصالة فال نسك له((النسك، والنسك هن  الذبح 
 بع  الص  . 

)رى  واألضحية  م  في ب به  ع مة أه  العلم عل  أنه  سنة مؤ   ، وهي النسي ة في هذا ال)وم، ومنهم من
 وسي تي م  فيه.    فل)ذبح((الوجو ؛ لقوله في الح )  ال حق  

شرط وجوابه، والشرط مر   من جملت)ن، والجوا   ))من صلى صالتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك((
 مرت  عل  الجملت)ن، يعني مض  ب ألمس نظ)ره، م  مض  نظ)ره؟ في الجمعة. 

 طالب:........
ف   )وم الجمعة ثم راح في الس عة األول ((   من اغتس ... ثم راح... ف  نم  قر ((  من اغتس  ال ال هن ؟ 

  من صل  يحص  ثوا  التقري  إال ب لغس  والرواح، لم ذا؟ ألن الجوا  ج ء متعقبً  لجملت)ن، وننظر هن  



أنه ال يص)  ط)  الذي لم يص  ص   الع) ؟ ألن مقتض  التر )   ص تن ، ونسك نس ن  فق  أص   النسك((
 النسك إال إذا صل  ونسك. 

 طالب:........
 وين؟

 طالب:........
افترض إنه ش فعي م  صل  الع) ، ن م عن ص   الع) ، انتبه الس عة تسع، الن س مصل)ن ذبح ذبيحته، تقب  

ال م  تقب ؟   وا 
 طالب:........
وأ رك ص   الصبح ل)لة النحر شوف اقرن بهذا م  ج ء في ح )  عرو  بن مضرس لم  ج ء    من صل ((

من أه     من صل  ص تن  هذه، وق  وقف بعرفة قب  ذلك أية س عة من ل)  أو نه ر((ب لمز لفة، وج ء في 
ال م  هو  ال م  يصح وقوفه، تنظ)ر مط بق وا  العلم من )رى اشتراط أن ) رك الص  ، وأن يصلي الص  ، وا 

ال ش فعيً  ن م بع  ص   الصبح، انتبه الس عة الت سعة وذبح ذبيحته، نقو    مط بق؟ اآلن لو افترضن  أن م لكيً  وا 
ال م  أص   النسك؟ ه  أت  ب لشرط)ن واال م  أت  بهم ؟ أت  بواح ، ط)  لو ق م من نومه من )وم  نسك وا 

 الجمعة توض  ومش  في الس عة األول  ) رك ب نة واال م  ) رك؟ عل  مقتض  الح )  م  ) رك حت  يغتس 
 وهن  ألن الجوا  متعق  لجملت)ن ال ب  أن تتحقق الجملت ن واضح مفهوم واال م  هو مفهوم؟

  طالب: ................
ال ال، م  ي في ال م  فيه شيء يص)به أصً  إيه هو تحقق له أح  الشرط)ن ه  نقو  أنه مث  الذي لم يص  

النسك؟ هذا المفروض يعني يعني هذا األص   ذبح ولم يص  ه  هو مث  من صل  ولم )ذبح؟   هم  لم يص 
لكن أن  افترض المس لة في شخص يقو  ص   الع)  ليس  بواجبة سنة سنة م  الذي )لزمني به  أن م إل  
يم ن الن س عموًم  في لي لي الع)   ث)ر منهم )بتل  ب لسهر يصلي الفجر وين م إل  تسع ويقوم يع)  مع الن س 

   النسك واال م  أص  ؟ فه  تق م الص   شرط لقبو  النسك أو ليس بشرط ق)  به ويذبح مع الن س نقو  أص
الجهة منف ة أم  غ)ر معتبر عن  أه  العلم والجهة منف ة لهذا الخبر اللي م  يصلي ال )ذبح ق)  به لكنه قو  

أرا  النسك  يعني ممن أرا  الص   أو من صل  فإنه ال )ذبح حت  يصلي يعني من «من صل  ص تن »قوله 
فإنه ال )ذبح حت  يصلي الص   أو ق ره  والخ ف معروف ب)ن أه  العلم في هذا ه  المقصو  الص   ذاته  
أو وق  الص  ؟ أن  افترض أن اإلم م ت خر عل  الن س يعني ب   من أن تصل  الص   في الس عة اآلن في 

م م إل  الس عة الس  سة ف لس عة ستة المفروض مث  هذه األي م مثً  خمس ونصف تصل  أو قبله  ت خر اإل
أنهم صلوا وانتهوا هذا نظر الس عة وق   الشمس ط لعة له  م   وهذا الوق    في أل اء الص   وذبح صحيحة 

 واال م  هي بصحيحة؟ أو نقو  هذا معلق بص   اإلم م.
  طالب: ................

ف لنصوص  له  معلقة  «من ذبح قب  أن يصلي»للفظ الث ني وا «من صل  من صل  ص تن »شوف اللفظ اللفظ 
ب لص   تق م  أو ت خر  هذا ظ هر النص أليس هذا ظ هر النص؟ هذا ظ هر النص فهو معلق ب لص   لكن 



ه  )خضع الن س السيم  السيم  البع) ون عن عن م  ن اإلم م ومن )ن)به اإلم م )خضعون لمث  هذا ال تفترض 
ة االتص   في مث  هذا األي م ه  صل  أو م  صل ؟ تعلم ال ني   له  في آن واح  أن اإلم م المس لة في سهول

صل  واال م  صل  لو )بع  عشرين  )لو عن عن الح ضر  عن مح  اإلم م م  ) ري اإلم م صل  أو م  صل  
 ويبي ث   س ع   م  وصله الخبر.

  طالب: ................
 ي مث  هذا تحقق الص   أو مق ار وق  تقض  فيه الص  ؟إيه لكن أقو  ه  المعتبر ف

  طالب: ................
ن   ن منهم من تق)  ب لحرفية فق   ال ب  من الفراغ  هو اللي يظهر نعم أه  العلم اعتبروا وق  الص     في وا 

 .«ونسك نس ن »يعني ص   الع)   «من صل  ص تن »من الص   
  طالب: ................

 إيه لكن لكن.. وين؟
  طالب: ................

ألنه ج ء نصوص تقو  من راح، م  فيه اغتس ، من راح من هج ر في الس عة األول  فهو منفك ال شك لكن 
قب  الص   هذا )رجح قو  من يقو  أن األمر معلق  «ومن نسك قب  الص   ف  نسك له»الغس  أيًض  له ثوابه 
يحت ج ق ئله أن يق ر ومن نسك قب  وق  الص   أو قب  زمن  تؤ ى فيه الص   ف  نسك  ب لص   والقو  اآلخر

له ق   أبو بر   بن ني ر خ   البراء بن ع ز  ي  رسو  هللا إني نس   ش تي يعني ذبح  ش تي قب  الص   
)ره وعرف  أن ال)وم وعرف  أن ال)وم )وم أك  وشر  نعم أي م األعي   أي م أك  وشر  وليس  مح  لصي م وال غ

)وم أك  وشر  وأحبب  أن تكون ش تي أو  م  )ذبح في ب)تي ل)ن   األجر قب  الن س ليطعم الن س لي طعم وي طعم 
ف)ن   األجر ويتفر  به ألن العبر  بمن )ذبح األو  إذا أك  الن س من األول  م  احت جوا إل  الث نية وعرف  أن 

ن ش تي أو  م  )ذبح في ب)تي فذبح  ش تي وتغ )  قب  أن آتي الص   ال)وم )وم أك  وشر  وأحبب  أن تكو 
فق   ش تك ش   لحم اآلن أبو بر   هذا ع لم ب لح م أو ج ه ؟ ج ه  ب لح م ع ذر ب لجه  أو لم يعذر لم يعذر 

 لم ذا لم يعذر ب لجه ؟
  طالب: ................

ي ف لم مور ال يعذر ف عله ب لجه  ألنه ال ب  من إ)ج  ه نعم، يفرقون ب)ن الم مور والمنهي ب)ن األمر والنه
والمنهي عنه يعذر ب لجه  ألن المرا  تر ه والق ع   أن الجه  مث  النسي ن الجه  مث  النسي ن )نز   الموجو  

 ائ ى  ى ې ې ې ژمنزلة المع وم وال )نز  المع وم منزلة الموجو  لو أن هذا نسي األضحية ثم ق   

أن   ن  ن وي أن أضحي ونس)  أن أضحي يعذر واال م  يعذر؟ يعذر ب لنسي ن واال م    ٢٩٦ البقر   ژ ائەئ
يعذر؟ يعني ه  فع  محظور واال ترك م مور؟ ف لنسي ن ال )نز  المع وم منزلة الموجو  لكنه )نز  الموجو  

في ح م النسي ن وهذه  منزلة المع وم اآلن هن  في في في القصة المذ ور  هذا ذبح ف لنسي ة موجو   والجه 
فهي مر و   عليه ولم  -عليه الص   والس م-النسي ة التي جه  أمره  ج ء  عل  خ ف م  ج ء عن النبي 



يعذر بجهله ألن هذا الجه  والنسي ن نز   هذه الموجو   منزلة المع وم والذي نس)ه  لم )نز  المع وم منزلة 
 الموجو  ال ب  من اإلتي ن به .

  ............طالب: ....
ية التسمية شرط سواء نسي واال جه  واال م  عليه  له  ال )جوز األك  منه  ق   ش تك ش   لحم يعني تسم  ل

)جوز أكله  ألن الشروط متوافر  لكن الشروط التي تجعله  نسي ة )تقر  به  إل  هللا ج  وع  مقبولة غ)ر 
 متوافر .

  طالب: ................
 ء من مسلم)ن ح )  عه  بإس م ح )  عه  بإس م األص  أنهم يسموا.إيه ألن هذا ج 

  طالب: ................
 وين؟

  طالب: ................
أقو  هذه ذبيحة ج ء  من مسلم)ن نعم  ونهم ح )ثي عه  بإس م ق  )تس ور الشك )تس ور الذهن أنهم م  سموا 

نم  ت ك  عل  األ ص  أنه  ذبيحة مسلم لو يقو  لك مسلم وم  سم  تسمي وت ك  م  بلغهم الح م سم أن  و   وا 
 أن  م  )نفع.

  طالب: ................
إن نس)ن ؟ هذا في اإل)ج   ال في الترك في اإل)ج   ال في الترك، ق   ش تك ش   لحم فق   ي  رسو  هللا ش تك ش   

لكنه  ال تجزئ عن األضحية ق   ي  رسو  لحم معن ه  أنه  تؤ   ذبيحة توافر  الشروط في ح  أكله  فتؤ   
فإن عن ن  عن ق  يعني صغ)ر  لم تبلغ السن المطلو  والسن المطلو  جذع الض ن وثني م  سواه فإن عن ن  عن ق  

لو اقتصر  «نعم ولن تجزي عن أح  بع ك»وهي أح  إل)ن  من ش ت)ن أح  إل)ن  من ش ت)ن أفتجزي عني ق   
يعني تكفي تقضي ق   نعم ص ر  له ولغ)ره ممن يشبه ح له ح له ممن  «نعم»عل  قوله أفتجزي عني؟ ق   

ال تجزي لمن ذبح قب  الص   وال لمن لم )ذبح ال تجزي  «ولن تجزي عن أح  بع ك»يشبه ح له ح له وقوله 
لكن  أحً ا بع ك المقصو  المعلق به  ص   اإلم م هذا األص  عن  أه  العلم مع اإلم م أو ق ر ص   اإلم م

ن   ن  السنة تعج)  األضح   أن  افترض أن اإلم م ت خر أخذه نوم ون م له زي    س عة والوق  م زا  وا 
وت خ)ر الفطر وهو ق   مثً  الوق  من ارتف ع الشمس إل  الزوا  وأخره  وخ لف السنة في هذا )نتظر الن س 

ط ع عل  ح   اإلم م ال شك أن األحوط حت  يصلي من أه  العلم من ق   )نتظر لكن إذا   ن ب إلم  ن اال
)نتظر حت  يصلي إم مه إذا لم ي ن ب إلم  ن  م  لو بع)  عن اإلم م مثً  وال وس ئ  ل تص   مث  هذا يعم  

 ب لوق .
  طالب: ................

 من ارتف ع الشمس ارتف ع الشمس.
  طالب: ................

 في وقته.



  طالب: ................
 عم إل  زوا  الشمس.ن
 ل)  عل  أن الخط   يعم الجميع إال م  استثني ألنه لو لم )ر  هذا االستثن ء  «ولن تجزي عن أح  بع ك»

 ألجزأ  عن الجميع ف   عل  أن األص  أن خط   الواح  يعم األمة إال م  استثني.
صلى هللا عليه -رسول هللا  الحديث الثالث عن جندب بن عبد هللا البجلي رضي هللا تعالى عنه قال صلى

من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم »يوم النحر ثم خطب وقال  -وسلم
 .«هللا

يقو  المؤلف رحمه هللا تع ل  في الح )  الث ل  عن جن   بن عب  هللا البجلي رضي هللا عنه ق   صل  رسو  
 -صل  هللا عليه وسلم-ثم خط  صل  ثم خط  هن ك ق   خط  النبي  )وم النحر -صل  هللا عليه وسلم-هللا 

وأبو ب ر وعمر يصلون الع) )ن  -عليه الص   والس م-)وم األضح  بع  الص   في الح )  األو    ن النبي 
قب  الخطبة    هذا مم  )   عل  أن الخط  لألعي   تكون بع  الص   ولم )ذ ر في ح )  واح  عل  م  

نه أذ ن له  وال أقيم له  ف   عل  أن ص   الع)  ال أذان له  وال إق مة عل  م  سي تي صل  )وم النحر ثم سي تي أ
خط  وق   من ذبح قب  أن يصلي فل)ذبح أخرى م  نه  ال تجزئ ش   لحم إذا تعج  فش ته ش   لحم فل)ذبح 

 ژ ڎ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ژة شرط يمق ئً  بسم هللا والتس «ومن لم )ذبح فل)ذبح بسم هللا»أخرى م  نه  

لح  الذبيحة فإذا تر   التسمية ص ر  الذبيحة م)تة ال تح  ألح  وق  شرط المقصو  أن التسمية   ١٢١األنع م  
األضحية من بع  الص   )وم الع)  إل  آخر أي م التشريق إل  غرو  شمس آخر أي م التشريق الث ثة ومن أه  

ة أي م )وم الع)  ويوم)ن بع ه والمس لة معروفة عن  أه  العلم وأي م التشريق أي م أك  العلم من )رى أن الذبح ث ث
ح إذا ذبح يعني ب لنسبة لألضحية النصوص ظ هر  ف)ه  واضحة لكن م ذا عن  وشر  وهي ث ثة وهو المرجَّ

قب  ص   الع)  اله ي ه  ح مه ح م األضحية ) ذبح بع  ص   الع)  إل  آخر أي م التشريق أو )جوز ذبحه 
 )جوز واال م  )جوز؟ 

  طالب: ................
الك م في أوله  عن  من آخر الوق  أن  افترض أن هذا بع  نزوله من مز لفة أو  عم  ب أ به الذبح قب  الرمي 

مي وقب  الطواف وقب  الحلق يصح أنه لم  سئ  ق م وال أخر إال ق   افع  وال حرج )جوز تق يم الذبح عل  الر 
لكن ه  )جوز تق يم الذبح عل  الص  ؟ ص   الع)  وقته  وقته  وق  الص   يعني الك م عل  إيش أن هذا 
نز  من مز لفة وذبح قب  ص   الع)  ذبح ه يه يصح أنه م  سئ  عن شيء ق م وال أخر إال ق   افع  وال حرج 

نقو  أن اله ي ح مه ح م األضحية أو أن  وهو ذلك ال)وم لكنه وقع ذبح اله ي قب  الص   قب  الص   فه 
 اله ي له ح م )خصه  م  تقو  الش فعية أنه )جوز ذبحه قب  )وم النحر بع  انعق   السبع.

  طالب: ................
 -صل  هللا عليه وسلم-م  فيه شك أن هذا قو  معتبر وهو وهو األحوط يقو  في الح )  صل  هللا رسو  هللا 

وال م الم األمر واألص  في األمر  «من ذبح قب  أن يصلي فل)ذبح م  نه  أخرى »  وق   )وم النحر ثم خط



وال م الم األمر واألص  في األمر الوجو  بهذا يست    «من ذبح قب  أن يصلي فل)ذبح م  نه  أخرى »الوجو  
 من يقو  بوجو  األضحية.

  طالب: ................
 وش فيه؟

  طالب: ................
 وش لون؟

  طالب: ................
يعني هذا الذي ذبح هذا الذي ذبح قب  الع)  أول  ب لوجو  ممن لم )ذبح شيء أصً  أقو  في هذا  ل)  لمن 
يقو  بوجو  األضحية ومنهم من يحمله عل  األضحية المع) نة لم  تع)ن  األضحية ص ر  واجبة وهذه الواجبة 

ب  من ب له  واضح واال م  هو بواضح؟ منهم من يقو  بوجو  األضحية مطلًق   التي وجب  ب لتع))ن م  تجزئ ال
ومنهم من يقو  الوجو  في حق من ع)نه  تع)ن  األضحية األول   «فل)ذبح م  نه  أخرى »أخًذا من قوله 

ست ال  ب لتع))ن ف)ج  ذبحه  وذبحه  عل  غ)ر الوجه المشروع ف)لزمه ب له  ف)ج  عليه أن )ذبح ب له  ظ هر اال
 واال م  هو بظ هر؟ والجمهور عل  مذهبهم في أن األو  والث نية  له  عل  سب)  االستحب  .

  طالب: ................
 األول  تع)ن .

  طالب: ................
تع)ن  فوجب  عليه وج  عليه ذبحه  عل  وجه ال )جزئ  من نذر نذر أن )ذبح ب نة فذبح ش   تكفي؟ )ذبح 

)ذبح م  نه  ب نة أو ذبح ب نة مع)بة نذر أن يضحي مثً  فضح  ب ضحية مع)بة ه  ي في؟ ال، هذا إيش؟ ب نة 
ع) ن هذه الش   أضحية فوجب  في ذمته )ج  عليه أن )ذبحه  ذبحه  عل  وجه ال )جزئ وال تبرأ به الذمة ال ب  

 أن )ذبح عل  وجه تبرأ به الذمة.
  طالب: ................

 .ل ستحب   إيه
  طالب: ................

 وش لون؟ 
  طالب: ................

أمر بع  حظر بع  منع أمر  «فل)ذبح»اآلن قب  الع)  نهي عن الذبح واال م  نهي؟ نهي عن الذبح قب  الع)  و
  ١٣الجمعة   ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ژ  ٢الم ئ     ژ ۋۅ ۋ ٴۇ ژبع  حظر إذا صل)  ف ذبح صح واال؟ 

 ر بع  ص   الجمعة ه  يق   بوجو  االصطي   بع  اإلح   هذا أمر بع  حظر ع مة ه  يق   بوجو  االنتش
 ث)ر جمهور أه  العلم عل  أنه للن   وليس للوجو  ومنهم من يقو  أن األمر يعو  إل  م    ن عليه قب  

به  بع ه المنع إل  م    ن عليه قب  المنع و   عل  مذهبه ف لذي )رى وجو  األضحية قب  المنع )رى وجو 
 والذي وجو  االصطي   قبله )رى وجوبه  بع  الحظر فيعو  األمر إل  م    ن عليه قب  الحظر.



  طالب: ................
 ع مة أه  العلم عل  أنه  سنة مؤ   .

  طالب: ................
  نه  أخرى أو فل)ذبح م»خ ص مستحبة يعو  األمر عل  م    ن عليه واألص  م  فيه واج  ب ص  الشرع، 

فل)ذبح بسم هللا ال م هذه الم األمر لكن ه  األمر مطلق أو مق)   «أخرى م  نه  ومن لم )ذبح فل)ذبح بسم هللا
ب لتسمية؟ ولي ن ذبحه مقترًن  ب سم هللا ف)   عل  وجو  الذبح واال عل  وجو  التسمية؟ ال م الم األمر 

 ژمر لم )تجه إل  الذبح إنم  إل  الذبح المقترن بسم هللا  م  ق)  في قوله ذبًح  مقترًن  ب سم هللا إنم  األ «فل)ذبح»

 م  هو م  هو بطل  للوف   إنم  طل  للوف   المقترنة ب إلس م.  ١٣١)وسف   ژ ۆئ ۆئ
  طالب: ................

 راطه.إيه لو صح الخبر اللفظ لفظ اشتراط اللفظ لفظ اشتراط لو صح الخبر م  فيه من وحة من من اشت
يوم العيد  -صلى هللا عليه وسلم-الحديث الرابع عن جابر رضي هللا تعالى عنه قال شهدت مع رسول هللا 

فبدأ بالصالة قبل الخطبة بال أذان وال إقامة ثم قام متوكئ ا على بالل فأمر بتقوى هللا وحث على الطاعة ووعظ 
 «تصدقن فإنكن أكثر أكثَر حطب جهنم» وذكرهن فقال فوعظهنالناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء 

ألنكن تكثرن الشكاية وتكفرن »فقالت امرأة من ِسطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول هللا؟ قال 
 قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بالل من أقراطهن وخواتيمهن. «العشير

-ر رضي هللا تع ل  عنه ق   شه   مع رسو  هللا يقو  المؤلف رحمه هللا تع ل  في الح )  الرابع  عن ج ب
)وم الع)  فب أ ب لص   قب  الخطبة ويشه  له جميع م  تق م من األح  )  الث ثة وأن  -صل  هللا عليه وسلم

الص   تكون قب  الخطبة وير ز الصح بة الروا  عل  هذه المس لة لم ذا؟ ألنه حص  التغ))ر في عه هم حص  
م وهذه الب عة وهي تق يم الخطبة عل  الص   حصل  في عصر الصح بة فص ر    من التغ))ر في عه ه
صل  قب  أن )خط   -عليه الص   والس م-)ؤ   عل  أن النبي  -عليه الص   والس م-روى ص   النبي 

  قب  أح  )  متت بعة  له  تنص صل  ثم خط  ب أ الص  الخطبةل)ر  عل  الوضع الق ئم فب أ ب لص   قب  
الخطبة خط  بع  الص   والح )  األو  يصلون قب  الخطبة  له  للر  عل  م  حص  في عه هم من تق يم 
الخطبة عل  الص   وسببه ومنشؤه م  ذ رن  فب أ ب لص   قب  الخطبة ب  أذان وال إق مة ب  أذان وال إق مة 

عليه الص   -لع)  ب عة ألنه لم )ثب  عن النبي ف ألذان ب ي لفظ   ن والمقصو  ب ألذان إع م الن س بص   ا
أنه أ ذن له  أو أقيم له  وم  )خت ره بعض أه  العلم من قي سه عل  ص   الكسوف من قو  الص    -والس م

ج معة ف  أص  له خ ص بص   الكسوف ألنه في الغ ل  والن س في غفلة أم  ص   الع)  تحص  والن س في 
  مجتمعون للص   ف )ف )ن  ون له   )ف )ن  ون لص   الع) ؟ وأم  قو  ص   الع)  أو غفلة؟ الن س في األص

م  أشبه ذلك للتنبيه فهو خ ف السنة ب  شك لم يحص  له  تنبيه ألبتة والن س يعلمون ب خو  اإلم م ويعلمون 
متو ئ  عل  ب    -ص   والس معليه ال-بتكب)ره ف   اعي لإلع م به  ب  أذان وال إق مة ثم ق م متو ًئ  ق م 

ف مر بتقوى هللا وح  عل  الط عة ووعظ الن س وذ رهم يعني خطبهم خطبة بع  ص   الع)  هذا ب لنسبة للرج   
ال ف ألص  أن م  )وجه للرج   )وجه للنس ء إال م     ال ل)   والنس ء لبع هن عن الرج   لم يسمعن وعظه لهم وا 



لم يسمعن خطبته وعظه مض  حت  أت  النس ء فوعظهن وذ رهن ألنهن شق ئق  عل  اختص صهم به  ولذا لم 
ألنه است ثر به الرج   فوع هن )وم   -عليه الص   والس م-الرج   وج ء  الش وى من النس ء إل  النبي 

   ووعظهن وذ رهن ف لنس ء ال شك في أن لهن حق في الموعظة والتذ )ر والتعليم لكنهن لسن عل  مستوى الرج
األص  في العلم وتحمله الرج   ولذلك وع هن )وًم  م  وع هن ث ثة أي م أو أربعة أي م في األسبوع وع هن )وًم  

وعظهن وذ رهن فق   ف)جتمعن فيه ف مرهن ونه هن ووعظهن وهن  في ص   الع)  لم  لم يسمعن الموعظة أت هن 
واء   ن في ال ني  أو في اآلخر  فإن ن.. تص قن ألن الص قة ت فع الب ء س «تص قن فإن ن أكثر حط  جهنم»

سب  األمر العلة فإن ن أكثر حط  جهنم والص قة تطفئ غض  الر  فق م  امرأ  من سطة النس ء من سطة 
النس ء يعني من وسطهن في المجلس أو من وسطهن في العمر أو في النس  أو م  أشبه ذلك المقصو  أنه  

م يقو  أنه  من خي رهن ألن الوس  الخي ر الع و  لكن المرجح عن   ث)ر من سطتهن يعني من أوسطهن بعضه
من الشراح أنه  ق م  من وسطهن من م  ن الواقع في وسطهن من سطة النس ء سفع ء الخ )ن فق ل  لم ي  
 رسو  هللا؟ سفع ء الخ )ن هذه المرأ  من سطة النس ء من ب)ن النس ء ق م  فق ل  لم ي  رسو  هللا؟ تس   عن
السب   )ف ع رف أنه  سفع ء الخ )ن والسفع ء التي في خ )ه  لون )خ لف لون بشرته  لون )خ لف )خ لف لون 
البشر  األصلي  )ف ع رف هذا الوصف منه  األجوبة  ث)ر  ألن هذا النص محتم   ف  ب  من ر ه إل  النصوص 

  ٩٨األحزا   ژ  ہہ ہ ۀ  ۀ ژالمح مة النص المح م   ن يعرفني قب  الحج   فخمر  وجهي بخم ري 
المقصو  أن الحج   أمر مفروض مح م ف)ر  إليه مث  هذا اللفظ المتش به فيحم  عل  أنه  إم  قب  الحج   أو 
يق   أنه  من القواع  م  يمنع أن تكون من القواع  التي ليس عل)ه  حج   المقصو  أن الجوا  عن هذا سه  

م  جلس في  «ألن ن تكثرن الش  ية وتكفرن العش)ر»؟ فب)ن السب  ق   سفع ء الخ )ن فق ل  لم ي  رسو  هللا
الغ ل  امرأت ن إال وتش ي إح اهم  عل  األخرى حص   ذا ويحص   ذا تكثرن الش  ية وق  من النس ء من 

ن وج  هذا في الرج   لكنه في الن س ء تستغ  الوق  لم  )نفعه  في أمر  )نه  و )نه   ث)ر الش  ية عن  النس ء وا 
أكثر ت كثرن الش  ية وتكفرن العش)ر، العش)ر الزوج، تكفرن العش)ر تكفرن نعمته علي ن إذا رأ  إح اهن ولو مر  
واح   خلً  في مع ملة أو في نفقة نف     م  تق م    م  تق م )نسف م  رأ)  خ)ًرا ق  وتكفرن العش)ر ق   

فن ألنه ذ ر أشي ء موجو   تقتضي أن ي  ن أكثر حط  جهنم فم  ام هذا موجو  ال ب  من فجعلن )تص قن خ 
ب لص قة فجعلن )تص قن استجبن وفي هذا مس رعة  «تص قن»تكف)ره يحت ج إل   ف ر  والكف ر  تكون بقوله 

النس ء في الص ر األو    لرج   إل  م  تكفر به الذنو  والخط ي  المس رعة إل  بذ  الخ)ر وفع  الخ)ر فجعلن 
ق)ن في ثو  ب   من أقراطهن وخواتيمهن )لق)ن في ثو  ب   من أقراطهن وخواتيمهن )تص قن من حل)هن )ل

واألقراط م  يعلق في األذن من حلي والخواتيم جمع خ تم وهو م  )لبس في األص بع وفي هذا م  )   عل  أن 
أبي  او  م  للمرأ  أن تتصرف بم له  وأن تتص ق منه من غ)ر إذن زوجه  من غ)ر إذن زوجه  وج ء في سنن 

هو ق ب  للتحس)ن نهي المرأ  أن تتص ق أو أن تتصرف في م له  بغ)ر إذن زوجه  فلع  هذا من الشيء اليس)ر 
 المتع رف عليه المقصو  أن مث  هذا حص  ولو حص  نظ)ره لك ن مشروًع  وال )توقف في ذلك عل  إذن الزوج.

  طالب: ................



طبة واح   أو خطبت)ن؟ جمهور أه  العلم عل  أنه  خطبت ن وج ء في سنن يعني ه  هي خطبة أو خطبت ن خ
  ن.بتة واح   لكن ع مة أه  العلم عل  أنه  خططبأبي  او  م  )   عل  أنه  خ

  طالب: ................
 الجمهور خطبت)ن إيه )جلس ب)نهم .

  طالب: ................
 )تم نظر الم موم)ن مع  ثرتهم في الع)  لإلم م إال أن ي ون عل  هو م  فيه شك أنه  م  ام  خطبة والخطبة ال

عليه -شيء مرتفع فهذا مم  ال )تم األمر إال به وهذا مستح  وم  ال )تم المستح  إال به فهو مستح   ون 
-اعتم  متو ًئ  عل  ب   وخط  ال يعني ع م وجو  منبر أو أنه ال يشرع المنبر يحتم  أنه  -الص   والس م

 في م  ن بح)  )رونه ألن الصحراء ف)ه  المترفع وف)ه  المنخفض والح )  األخ)ر. -عليه الص   والس م
صلى هللا عليه -الحديث الخامس عن أم عطية نسيبة األنصارية رضي هللا عنها قالت أمرنا تعني النبي 

مصلى المسلمين وفي لفظ كنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحي ض أن يعتزلن  -وسلم
نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج وحتى تخرج الحي ض فيكبر بتكبيرهم 

 ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
يقو  المؤلف رحمه هللا تع ل  في الح )  الخ مس عن أم عطية نس)بة بضم النون وفتحه  وهي بن  الح ر  أو 

وفي بعض ألف ظ  -عليه الص   والس م-بن   ع  األنص رية رضي هللا تع ل  عنه  ق ل  أمرن  تعني النبي 
الح )  أ مرن  واللفظ الذي معن  مرفوع قطًع  لذ ر اآلمر وفي قوله  أ مرن  في بعض الرواي   األمر ال )تجه إال 

ن ق   أبو  -  والس معليه الص -لمن له األمر والنهي في أح  م الشرع وهو النبي  فهو مرفوع عن  الجمهور وا 
عليه -ب ر اإلسم ع)لي أنه موقوف حت  يصرح ب آلمر حت  يصرح ب آلمر الحتم   أن ي ون اآلمر غ)ر النبي 

مس و   -عليه الص   والس م-اللفظ الذي معن  أمرن  ب لبن ء للمفعو  وذ ر اآلمر وهو النبي  -الص   والس م
ن ق    او  الظ هري وبعض  «اخرجوا» -الص   والس معليه -لقوله  في الع) )ن مس و لصريح األمر وا 

المتكلم)ن أنه ال )   عل  حقيقة األمر حت  )نق  اللفظ النبوي لم ذا؟ ق لوا ألن الصح بي ق  يسمع   م يظنه 
لصح بة إذا لم يعرفوا م لوال  أمر أو نهي وهو في الحقيقة ليس ب مر وال نهي لكن هذا القو  مر و  لم ذا؟ ألن ا

ذا تطرق مث  هذا االحتم   م  ق م  للنصوص ق ئمة    لفظ وفيه احتم   أمرن   األلف ظ الشرعية من يعرفه ؟! وا 
أن نخرج في الع) )ن العواتق، العواتق جمع ع تق جمع ع تق وهي التي  -صل  هللا عليه وسلم-تعني النبي 

بته  البلوغ وذوا  الخ ور هي التي ال تبرز ب  ت زم خ ره  من الحرائر عتق  عن الخ مة ببلوغه  أو بمق ر 
الم نون   وأمر الحي ض وفي رواية وذوا  الحيض أو الحي ض  اخ   في األمر أمرن  أن نخرج العواتق في 

)ن الع) )ن وذوا  الخ ور والحيَّض ف لك  م مور للخروج لص   ومع ذلك أمر الحيض أن يعتزلن مصل  المسلم
أن يعتزلن مصل  المسلم)ن ف لمرأ  الح ئض ال ت خ  المصل  علًم  ب ن مصل  الع)  أح  مه أخف من أح  م 
المسج  فإذا أمر  ب عتزا  المصل  فألن تؤمر ب عتزا  المسج  من ب   أول  فألن تؤمر ب عتزا  المسج  من 

ؤ ى فيه الص   فتؤمر ب البتع   عنه لئ  صل  المسلم)ن الم  ن الذي تمب   أول  ومنهم من يقو  أن المرا  ب
تض)ق عل  المصل)ن أو لئ  )وج  من ب)ن المصل)ن من ال يصلي فيس ء الظن به  م  أن من صل  في رحله 



إذا  خ  المسج  يصلي مع المسلم)ن لئ  يس ء به الظن وأمر الحيض أن يعتزلن مصل  المسلم)ن وعل     
الخبر   لجن  وفي لفظ  ن  نؤمر أن نخرج )وم الع)  حت  تخرج الب ر من ح   الح ئض ال ت خ  المسج  بهذا 

خ ره  حت  تخرج الب ر من خ ره  وحت  تخرج الحيض في برن بتكب)رهم وي عون ب ع ئهم )رجون بر ة ذلك 
ال)وم.. يشه ن الخ)ر  م  في الصحيح يشه ن الخ)ر و عو  المسلم)ن ف لك  )خرج ومنصوص عل  العواتق 

لخ ور رً ا عل  من يقو  ب ن الشوا  ال )خرجن وال )برزن لص   الع)  نعم ال )خرجن عل  ه)ئة يفتتن وذوا  ا
بهن الرج   ب  )خرجن تف    س ئ  الصلوا  بح)  ال يفتتن بهن الرج   وأم   ون األب  ر وذوا  الخ ور 

نعم إذا خش)  الفتنة ف لمس لة والشوا  يمنعن من البروز لص   الع)  ف  وفي الح )  ر  عل  من يمنعهن 
ال ب  من االحتي ط من أن )خرجن ف تن    ومع هذامعروفة عن  أه  العلم  رء المف س  مق م عل  جل  المص لح 

مفتون   أو متبرج   أو ي نَّ بمقربة من الرج   أو ب ون ف ص  وال ع ز  ال ب  أن يعتز  النس ء عن الرج   
بخطبة ولو  ن قريب   من الرج   م  خصهن بخطبة  م  في  -  والس معليه الص -ولبع هن خصهن النبي 

الح )  الس بق ف   عل  بع هن من الرج   وأنهن بمث بة من ال يفتتن بهن فإذا توفر  هذه الشروط فإخراج 
النس ء إل  ص   الع)  سنة عن  الجمهور وأوجبه بعضهم ألن األمر األص  فيه الوجو  وال )بع  القو  

 جو  ب لشروط والضواب  المذ ور.ب لو 
  وهللا أعلم وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (16كتاب الصالة ) -شرح: عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

عائشة رضي هللا عنها أن الشمس خسفت على  قال المصنف رحمه هللا: باب صالة الكسوف عن
ا ينادي الصالَة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع فبعث منادي   -صلى هللا عليه وسلم-عهد رسول هللا 

 ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
ن، أم  الحم  هلل ر  الع لم)ن وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)

 بع   
فيقو  المؤلف رحمه هللا تع ل    ب   ص   الكسوف والكسوف مص ر   لخسوف ويطلق ن مًع  عل  ذه   ضوء 

ال »  وج ء أيًض  «ال )ن سف ن»أح  الن)رين أو بعضه فيقو   سف  الشمس وخسف  و سف القمر وخسف وج ء 
من يع س لكن ج ء هذا بإط ق هذا  ومنهم من )خصص الكسوف ب لشمس والخسوف ب لقمر ومنهم «)نخسف ن

 - ٧القي مة   ژ   ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ژبإزاء هذا وج ء الع س ف ألمر فيه سعة وج ء إط ق الخسوف عل  القمر 

وفي الح )  ح )  ع ئشة أن الشمس خسف  خسف  ويطلق الخسوف عل     منهم   م  أنه ج ء الكسوف   ٩
سوف ومثله الخسوف ذه   ضوء أح  الن)رين الشمس والقمر أو بإزاء    واح  منهم  ف ألمر فيه سعة والك

 بعضه وأه  اله)ئة )ر ون األمر إل  شيء ع  ي شيء ع  ي وي ر ونه بحس بهم ويقولون في خسوف القمر مث ً 
 أن األرض ح ل  ب)ن القمر وب)ن استم ا ه من نور الشمس وم ذا عن  سوف الشمس؟ م  الذي ح    ونه ؟ 

  ..طالب: ........
 )ف يحو  القمر  ونه ؟ هو يستم  نوره منه  عل    مهم يعني )تصور أن تحو  األرض  ون الشمس ونحن 

 ال ال األرض م  تحو   ون الشمس. عل  ظهره  وال نرى ح ئ ً 
  طالب: ..........

ر  عل)هم بقو  ا ويواألرض، ابن العربي يستبع  مث  هذا أن الصغ)ر  )ف يحو  ويغطي الكب)ر؟! يستبع  هذا ج ً 
ا للقر  والبع  فلو وضع  هذه الورقة  ون  )ف الصغ)ر يغطي الكب)ر لكن هذا أمر ترى م  هو بمستغر  نظرً 

ا لقربه  تحج  الب   فليس ا لكن نظرً   من الب   وهي نسبته  إل  الب   صغ)ر  ج ً الب   ح ل   ون م  ترى ش)ئً 
ر ت رك ب لحس   وال تتخلف حس ب تهم منضبطة ب ل قيقة ب  بمستبع  من هذه الح)ثية وهم يقولون إن هذه أمو 

ب لث نية وين ر جمع من أه  العلم علمهم بهذا ويقو  أن هذا من ا ع ء علم الغ)  أو من الكه نة أو شيء من 
ر  وهذا أمر م  ام ) رك بحس بهم واط ر  أمرهم فيه وعرف من أن بعضهم طَّ هذا لكن الواقع )ثب  أن هذا شيء م  

  للوصو  إل  هذه الحق ئق ف  م نع من إ راكه ب لحس   لكن )بق  أن إخب ر   محرمً   ال يستخ مون ش)ئً ثق 
الن س بهذا يفو  الف ئ   التي من أجله  وج  هذا التغ)ر في الكون ه  )خ ف الن س إذا حص  الكسوف أو 

)ذه  ضوءه  وبعضه    وتغالخسوف؟ اآلن وضع الن س )خ فون أو هذا أمر ع  ي مث  م  تطلع الشمس 
قب  ح وثه بم   فهذا يفو   المصلحة والح مة من التغ))ر أو التخويف  همع  ي ص ر عن  الن س وسببه إخب ر 



ا عل  ع مة   هذه الف ئ   ولذا ال نرى أثرً وم  نرس  ب آلي   إال تخويفً  «آ)ت ن من آي   هللا )خوف بهم  عب  ه»
لم وطلبة العلم عن م  يح   هذا التغ)ر شيء ع  ي وسمعوه من الن س ب  وال عل  خ صتهم من أه  الع

الصحف قب  أسبوع أو شهر أنه سوف يح   وق  )خبر بم  يح   في هذه السنة  له  فهذا ال شك أن له أثر 
 -عليه الص   والس م-  في إذه   الف ئ   والح ة من إرس   هذه اآلي   أو وقوع هذه اآلي   النبي وي ون سببً 

ح   الكسوف في عصره خرج )جر ر اءه يظن أنه  الس عة من ش   الخوف من هللا ج  وع  و ونه أمر لم  
مطر  وي رك ب لحس   وأنه وقع وسيقع لكن ق  يح   أمور تق رن هذا التغ))ر ف لق  ر عل  هذا التغ))ر ال شك 

 م أن اإلنس ن )تذ ر م  ن الح  أنه ق  ر عل  أن يقرنه بشيء أعظم منه وق  حص  وق  حص  األمر الث ني أن م
المقصو  أن هذه   ٩القي مة   ژ   ۓ ۓ ژ  ١التكوير   ژ     ٻ ٻ ٱ ژسيحص  في القي مة ف)رعوي ويراجع نفسه 

 ر األكبر.حص  شيء من التغ)ر تذ رن  التغ) اآلي   اآلي   يحص  له  م  يحص  في )وم القي مة فإذا
  طالب: ..........

 هو ذه   ب لنسبة للرائي هو ذه   ب لنسبة للرائي.  الفقه ء يقولون ذه  
صل  هللا عليه -يقو  في الح )  األو  عن ع ئشة رضي هللا عنه  أن الشمس خسف  عل  عه  رسو  هللا 

عليه -)وم م   إبراهيم بن النبي  -صل  هللا عليه وسلم-  )ن  ي خسف  عل  عه  رسو  هللا فبع  من  يً  -وسلم
فق   الن س خسف  الشمس لمو  إبراهيم   ن عن هم هذا االعتق   أنه  إنم  تن سف إذا م    -الص   والس م

إن الشمس والقمر آ)ت ن من آي   هللا ال )ن سف ن »عل  م  سي تي  -عليه الص   والس م-عظيم فق   النبي 
رن بمو  أح  وال وف ته الح مة وأن هذا غ)ر مقت -عليه الص   والس م-فب)ن النبي  «لمو  أح  وال لحي ته

فبع  من  ًي  )ن  ي الص   ج معة الص    ج معة  بفتح الجزأ)ن ويروى بضمهم  الص    ج معة  عل  المبت أ 
 والخبر وأم  الص    فعل  اإلغراء وج معة ح  .

  طالب: ..........
برفع الجزأ)ن عل  المبت أ والخبر، الص    ج معة الص    عل  اإلغراء عل  اإلغراء وج معة ح   الص    ج معة 

ف جتمعوا اآلن ص   الكسوف )ن  ى له  الص   ج معة وعرفن  أن الع)  ال )ن  ى له  وال االستسق ء ألن ص   
الع)  وص   االستسق ء )رت  له  قب  ذلك ويعرف أنه  تقع في الوق  الف ني والم  ن الف ني أم  الكسوف وهو 

في أعم لهم وأشغ لهم وق  ي ون في وق  نومهم وراحتهم ف)ن  ى له  ل)جتمع الن س  ر  والن سيحص  عل  غ  
 ف لتجميع لص   الكسوف سنة ف جتمعوا وتق م.

  طالب: ..........
ومع ذلك يقع عل  غر  ومع ذلك يقع عل  غر  ألن الن س ال )ولونه  من العن ية مث  م  )ولون ص   الع)  

تحف به  قبله  وبع ه  ف)هتم له  وص   االستسق ء ) ع  له  من قب  اإلم م ويؤ   ص   الع)  مقترنة ب ح ا  
عل  ذلك ف)جتمع الن س في وق  مح   لكن ص   الكسوف م)ن.. ه  سبق أن سمعتم بي ن من ال )وان الملكي 

رأ)تموهم  ف  ع فإذا »أنه بيص)ر  سوف في )وم  ذا ف جتمعوا وصلوا؟ ال، هذا مقرون ب لرؤية والح م معلق به  
فتق م ف بر وصل  أربع ر ع   في ر عت)ن وأربع سج ا  أربع ر ع   يعني ر وع   وي تي  «هللا وصلوا



تفص)له  في األح  )  ال حقة في ر عت)ن األص  أن ص   الكسوف ر عت ن في    ر عة ر وع ن وسج ت ن 
  .فف)ه  أربع ر وع   وأربع سج ا  في ر عت)ن

 الح )  الث ني.
إن » -صلى هللا عليه وسلم-أبي مسعود عقبة بن عامر األنصاري رضي هللا عنه قال قال رسول هللا  عن

نهما ال ينكسفان لموت أحد من الناس وال لحياته  الشمس والقمر آيتان من آيات هللا يخوف هللا بهما عباده وا 
 .«فإذا رأيتم منهما شيئ ا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم

ري الب ري ب ري  رحمه هللا تع ل  في الح )  الث ني  عن أبي مسعو  عقبة بن عمرو األنصيقو  المؤلف 
ن ذ ره البخ ري فيمن ا فنس  إليه ولم يشه  ب رً منسو  إل  ب ر الم  ن نز  ب رً  ا الغزو  المعروفة عن  الجمهور وا 

آ)ت ن يعني ع مت ن من الع م    «إن الشمس والقمر آ)ت ن» -صل  هللا عليه وسلم-شه ه  ق   ق   رسو  هللا 
نهم  ال )ن سف ن لمو  أح  وال من الن س وال لحي ته»التي )خوف اللهم بهم  عب  ه  و  نوا )زعمون في  «وا 

وب لغ في النفي حت  ألحق  -عليه الص   والس م-الج هلية تن سف أو القمر )ن سف لمو  عظيم فنف ه النبي 
 يقو  أن الشمس لمو  لحي   أح ؟ الحي   ب لمو  واال ه  )وج  من 

  طالب: ..........
 م  تن سف..

  طالب: ..........
 م  م  ق   أح ..

  طالب: ..........
ونف  ذلك ال مو   -عليه الص   والس م-مول  إنم  )زعمون أنه  تن سف للمو  ال للحي   فب لغ النبي لنعم ال ل

فيه أح  بيسمي في  ، الرحمن الرحيم في أو  قراء  وال في آخره وال حي    م  ق   الصح بي ال )ذ رون بسم هللا
 ال، هذه مب لغة في النفي. ؟آخر القراء 

  طالب: ..........
 أن  راجعته  أن ؟
  طالب: ..........

 وش يقو ؟
  طالب: ..........

أ)تم التعليم ب لرؤية إذا ر  «فإذا رأ)تم منه  ش)ًئ  فصلوا»ال، هي موجو   موجو   هي صحيحة عل     ح  . 
والعطف ب لف ء في الجزاء  ل)  عل  أن الص   معلقة ب لرؤية ال ب لتوقع وال ب لظن وال اعتم   عل  قو  ف ن وال 

وهو أمر واألمر  «فإذا رأ)تم منه  ش)ًئ  فصلوا»ع ن إنم  يصل  عن  رؤية شيء من ذلك ومقتض  قوله  
لكسوف سنة وق  نق  اإلجم ع عل  أن ص   الكسوف سنة وليس  للوجو  وق  نق  اإلجم ع عل  أن ص   ا

بواجبة نقله النووي وغ)ره وق  ترجم أبو عوانة في صحيحه ب   وجو  ص   الكسوف ب   وجو  ص   
 .«إذا رأ)تم...»الكسوف 



  طالب: ..........
ال )ج  غ)ر  ال، هذا ق   ب   وجو  ص   الكسوف وعل     ح   قو  الجمهور معروف وحجته أنه

إذا رأ)تم منه  ش)ًئ  فصلوا وا عوا حت  »الصلوا  الخمس عل  م  ذ رن ه في االست ال  لح م ص   الع)  
ومقتض  هذا أنه مجر  م  يقع يحص  األمر ب لص   في أي وق    ن في أي وق    ن ولو  «)ن شف م  ب م

 رض ب)نه  وب)ن أح  )  النهي ألن النهي عن   ن وق  نهي ولو   ن وق  نهي أم  عل  القو  بوجوبه  ف  تع
  النواف  ال عن الواجب   وعل  القو  ب ستحب به  فمن يقو  ب ن أوق   النهي ال يفع  ف)ه  شيء من النواف  مطلقً 

ر  مذهبهم يقولون ال تصل  ص   الكسوف في وق  النهي يعني لو وهم الجمهور الم لكية والحنفية والحن بلة يطَّ 
لوع الشمس أو مع زواله  أو مع غروبه  أو بع  الصبح أو بع  العصر ال ص   عن  من يقو  ب نه حص  مع ط

ال يفع  شيء وحت  م  له سب  في أوق   النهي من النواف  وأم  عن  الش فعية فهم يصلون بن ء عل  عل  فع  
ا وهي فع  ر  التي بحثن ه  مرارً ذوا  األسب   في أوق   النهي عن هم والمس لة فرع من المس لة الس بقة الكب)

  ذوا  األسب   في أوق   النهي والجمهور الحنفية والم لكية والحن بلة ال يفع  شيء حت  م  له سب  خ فً 
 للش فعية.

  طالب: ..........
يعني ه   «فصلوا وا عوا»ب   األمر م  نحت ج إل  هذه الترجمة وعن م  من النص  ؟اآلن ابن خزيمة وش ق  

  ئ  بوجو  ص   الكسوف يقو  بوجو  ال ع ء؟ مقتض  األمر نعم نعم أنه )ج  عليه أن ) عو.الق
  طالب: ..........

 إيه األمر م  فيه إش    لكن ه  األمر للوجو  أو ل ستحب  .
  طالب: ..........

فيه ق ر زائ  عل  م  في لكن م  يف)  الق رئ يعني إذا أر ن  أن نستف)  األمر من الترجمة وعن ن  أمر صريح م  
 النص لكن لو صرح ب لوجو  أو ب الستحب   عرفن  رأيه في هذا.

  طالب: ..........
 م  )ر  عليه   م ابن خزيمة.

  طالب: ..........
 ؟)ر  عليه أبو عوانة )ر  عليه وق  يغف  أثن ء النق  عن صحيح أبي عوانة لكن ه  يغف  عن صحيح البخ ري 

ه يغف  عن صحيح البخ ري في قوله وعي    المريض سنة ب إلجم ع والبخ ري يقو  ب   وجو  النووي يظن به أن
 عي    المريض؟ يعني إذا تصورن  أنه يغف  عن أبي عوانة م  يغف  عن البخ ري.

  طالب: ..........
 ال، م  وص  م  وص .

لي هذا الكسوف وتعو  يعو  النور إل  يعني حت  )نج «فإذا رأ)تم منه  ش)ًئ  فصلوا وا عوا حت  )ن شف م  ب م»
 الن)رين.

  طالب: يا شيخ اختياركم في أوقات النهي..........



 المغلظة المغلظة أم  السعة ال ب س.
  طالب: ..........
 ا الث ثة المضيقة ال.ال م  يصل  أب ً 

  طالب: ..........
 نعم الوق .

  طالب: ..........
  له  عشر  ق ئق م  تزي .المس لة  حت .. )نشغ  ب ل ع ء

  طالب: ..........
أه  العلم يقولون إذا غ ب  الشمس   سفة أو طلع  والقمر خ سف لم يصلوا إذا غ ب  الشمس   سفة أو طلع  
والقمر خ سف لم يصلوا طلع  الشمس هم يقولون لذه   االنتف ع بهم  ألنه إذا غ ب  الشمس خ ص م  لن  

 جة إل  القمر مع طلوع الشمس لذه   االنتف ع بهم  لكن هذا التعل)  عل)  إذا  عو  وطلع  الشمس لسن  بح
غ ب  الشمس   سفة مت  نعرف أنه انجل  أو م  انجل ؟ م  ن ري األمر معلق ب لرؤية فإذا غ ب   )ف نرى 
  )ف نرى حصوله و )ف نرى انج ئه وق  مث  هذا في القمر ألنه  إذا طلع  الشمس واشت  ضوؤه  ذهب 

 الصفر  عنه  انته  ضوء القمر.
فقام فصلى  -صلى هللا عليه وسلم-عن عائشة رضي هللا عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول هللا 

بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ن الركوع األول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة األخرى القيام األول ثم ركع فأطال الركوع وهو دو

إن »مثل ما فعل في الركعة األولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال 
ا الشمس والقمر آيتان من آيات هللا ال تنخسفان لموت أحد وال لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا هللا وكبروا وصلو 

يا أمة محمد وهللا ما من أحد أغير من هللا سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته يا »ثم قال  «وتصدقوا
وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع  «أمة محمد وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال  ولبكيتم كثير ا

 سجدات.
شة رضي هللا عنه  ق ل  خسف  الشمس عل  عه  نعم يقو  المؤلف رحمة هللا عليه في الح )  الث ل  عن ع ئ

عليه -العلم ء يقررون أن الشمس لم تن سف إال مر  واح   في عه  النبي  -صل  هللا عليه وسلم-رسو  هللا 
مقترنة بمو  إبراهيم وفيه   م لش)خ اإلس م رحمه هللا التصريح بذلك والتعريض بمن يقو  أن  -الص   والس م

   ولذا ج ء  عل  صف   متع    هي ر عت ن في    ر عة ر وع ن وهذا المتفق عليه ص   الكسوف تع 
وج ء ث ثة ر وع   وأربعة ر وع   في مسلم وخمسة ر وع   في غ)ره فمنهم من يح م بم  اتفق عليه الش)خ ن 

حفظ ثقة   أن يا ومنهم من يحم  التع   في الصف   عل  تع   وقوع القصة )ريهو المحفوظ وم  ع اه ي ون ش ذً 
أو ب لخط  حم ية لجن بهم أقو  بعض العلم ء عن هم من الجرأ  المبنية عل  االط ع  ب لوهمالروا  من أن تخ ش 

ن   نوا ثق   ومنهم من )جبن عن  عل  نصوص الشريعة وقواع ه  تحمله هذه الجرأ  إل  أن يح م بتوهيم الروا  وا 
م  ام   ؟ط  والوهم م  اموا ثق   ف  م نع أن تتع   القصة وش الم نعهذا فيحت ط للروا  من أن يح م عل)هم ب لخ



  األ لة الصحيحة عل  اخت ف صوره  وبعضهم الرواية في الصحيح م  الم نع أن تثب  القصص  له  التي  لَّ 
فيقو   )توسع في هذا حت  )جع  م  مر ه إل  اخت ف الروا  في ألف ظهم التي ال )ترت  عل)ه  اخت ف في الح م

بتع   القصة ش)خ اإلس م رحمه هللا يقو  م  ح   الكسوف إال مر  واح   وم  م   إبراهيم إال مر  واح   مب لغة 
في النفي مب لغة في النفي النووي وغ)ره م  عن هم م نع أن تتع   القصة صي نة لجن بة الروا  الثق   من أن يح م 

صل  هللا -فق م فصل  رسو  هللا  -صل  هللا عليه وسلم- عل)هم ب لوهم خسف  الشمس عل  عه  رسو  هللا
ب لن س ف ط   القي م أط   القي م وفي ح )  ابن عب س نحًوا من سور  البقر  نحًوا من سور  البقر   -عليه وسلم

  وج ء أنه قرأ ف)ه  سور  البقر  فقوله نحًوا يست   به من يقو  أن ص   الكسوف سرية وليس  جهرية إذ لو   ن
زم بذلك ف   عل  أنه  جهرية و ون ابن عب س لم ا من سور  البقر  لق   قرأ سور  البقر  لكن ج  جهرية م  ق   نحوً 

)تب)ن القراء  إم  لبع ه أو لمؤثر آخر جعله لم )تب)ن القراء  المقصو  أن من أثب  مق م عل  من لم )ثب  سواء 
ثم ر ع ف ط   الر وع    طوي ً    الر وع أط   الر وع ق م قي مً   أو غ)ر ن ف  ف ط   القي م ثم ر ع ف ط  ن ن فيً 

ثم ق م ف ط   القي م وهو  ون القي م األو  أط   القي م بع  ر وعه واالتف ق ح ص  عل  أن    طوي ً ر ع ر وعً 
للقي م األو  لكن ه  القي م األو  يقرأ فيه الف تحة وسور  طويلة والقي م الث ني بع  الر وع يقرأ فيه القرآن ألنه ت بع 

تقرأ الف تحة أو ال؟ الجمهور عل  أنه  تقرأ   لقي م األو  وبعض أصح   م لك يقو  ي تف  بقراء  الف تحة في 
القي م األو  ألنه ت بع له ت بع للقي م األو  ف ط   القي م وهو  ون القي م األو  القي م األو  أولية مطلقة ثم ر ع 

وع األو  وهو  ون الر وع األو  ثم سج  يعني رفع من ر وعه ولم )تعرف فيه ه  ف ط   الر وع وهو  ون الر 
هو قي م طوي  بع  الر وع الث ني أو ال ثم سج  القي م األو  والر وع األو  هم  ر ن  الر عة األول  والقي م الث ني 

واإلم م يقرأ في القي م الث ني مع ر وعه ق ر زائ  عل  أص  الص   ف  ت رك بهم  الر عة يعني إذا ج ء المسبوق 
من الر عة األول  أ رك الر عة واال م  أ رك؟ م  أ رك حت  ) رك الر وع األو  ر ع ر وع)ن في الر عة األول  
بهذا ق   الجمهور أكثر أه  العلم عل  أن في    ر عة ر وع)ن والحنفية يقولون تصل  ص   الكسوف ر عت)ن 

  تصل  النواف  ومث  م  تصل  الصبح مث  م  تصل  الصبح ال صفة لهم  زائ   ال صفة لهم  زائ   يعني مث  م
فإذا رأ)تم ذلك فصلوهم    ح   ص   صل)تموه  من »ر عت ن بر وع)ن وأربع سج ا  است   لهم بح )  

هم يقولون ر عت ن ال صفة لهم  زائ   والذي حص  في وق   «الم توبة   ح   ص   صل)تموه  من الم توبة
في وق  الضح  وأح   ص   من الم توبة هي ص   الصبح فيصلي ر عت)ن  -عليه الص   والس م-نبي ال

)لزم عل  قولهم أن يصلوا أن يصلوا ص    ؟ال صفة لهم  زائ   لكن م ذا لو عم  لو   ن الكسوف بع  الظهر
ال يق وم م  ثب  في  الكسوف أربع ر ع   أو بع  العصر أو بع  العش ء عل  هذا الح )  لكن الح ) 
م الر وع الث ني هو ع ل  الالصحيح)ن وغ)رهم  يقولون )ج)بون عن هذه األح  )  ب جوبة ال أ ري  )ف تمشي عل  

ر وع طوي  ثم )رفع ل)نظر ه  انجل  الكسوف ثم )رجع إل  ر وعه هذا  -عليه الص   والس م-راكع الرسو  
م رفع ف ط   الر وع وهو  ون الر وع هذا بمجر  رفع ل)نظر.. الرفع الذي حص  ه  )تصور مم  ج ء في مث  ث

 ،ال يم ن ؟فق ؟! المقصو  أن مث  هذا الجوا  )ثب  لر  مث  هذه النصوص أو لمع رضته بمث  هذه النصوص
ثم ر ع ف ط   الر وع وهو  ون الر وع األو  ثم سج  ف ط   السجو  أط   السجو  معروف عن  الش فعية أن 

ط   السجو  ال يط   و  نه لم )ثب  عن هم والش فعي لم )ذ ره في األم وتبعوه عل  هذا لكن الحق السجو  ال ي  



ا لقو  ولذا ق   بعض الش فعية ب نه يط   طر ً  -صل  هللا عليه وسلم-أحق أن )تبع والعبر  بم  ج ء عن النبي 
لسجو  ثم فع  في الر عة األخرى بذلك ثم سج  ف ط   ا صح ي إذا صح الح )  فهو مذهبي وق اإلم م الش فع

للر عة الث نية وهو  ون القي م األو  ثم    طوي ً مث  م  فع  في الر عة األول  نعم في بعض الرواي   ثم ق م قي مً 
وهو  ون    طوي ً   وهو  ون القي م األو  ثم ر ع ر وعً وهو  ون الر وع األو  ثم ق م قي مً    طوي ً ر ع ر وعً 

وهو  ون السجو  األو  إل  آخره وهن  ي تي البح  في األولية هن  ه  هي  ا طوي ً سج  سجو ً  الر وع األو  ثم
أولية نسبية أو أولية مطلقة إذا قلن  أولية مطلقة قلن  أن القي م في المواضع الث ثة متس وي في الث ني والث ل  

قر  فيقرأ في الث ني آ  عمران وفي الث ل  األعراف والرابع هذا القي م متس وي يعني إذا قرأ في القي م األو  سور  الب
ألنه  بق ره  بق ر آ  عمران ثم )بح  للر وع الرابع للقي م الرابع سور  بق ر أو )جمع ب)ن سورت)ن بق ر آ  عمران 
ذا قلن  أن األولية نسبية قلن  األو   واألعراف تكون متس وية لكنه  يشمله  وصف واح  وهي  ون القي م األو  وا 

ا الذي )ليه طوي  لكنه  ونه والث ل  )لي الث ني لكنه  ونه والرابع )لي الث ل  لكنه  ونه في ون األو  طوي  ج ً 
ب لنسبة لم  قبله األو  ب لنسبة لم  بع ه األو  أولية مطلقة هو الذي لم )تق مه شيء الث ني تق مه األو  لكنه أو  

ا   ب لنسبة للرابع وه ذا وعل  هذا تكون الر عة القي م األو  طوي  ج ً ب لنسبة للث ل  والث ل  تق مه اثن ن لكنه أو 
)ليه الث ني ثم الث ل  ثم الرابع وه ذا ثم فع  في الر عة األخرى مث  م  فع  في الر عة األول  ثم انصرف وق  

ي وه ذا زمن طوي  تجل  الشمس إذا قرأ في الر وع القي م األو  سور  البقر  سور  يعني بنحو آ  عمران في الث ن
زمن طوي  مع ر وعه الطوي  وسجو ه الطوي  وق  تجل  الشمس لكن لو انصرف ولم تتج  الشمس يع) ون 

نم  ي ثرون من الذ ر وال ع ء.  الص  ؟ ال، الص   ال تع   وا 
  طالب: ..........

س وحم  هللا وأثن  عليه ثم انصرف وق  تجل  الشمس فخط  الن  ،في م  نهم أو إذا انصرفوا م  فيه م  يمنع
خط  الن س است   بهذا من يقو  أن ص   الكسوف له  خطبة وهو صريح في ال اللة عل  ذلك فخط  الن س 

إن الشمس والقمر آ)ت ن من آي   »والصح بي يعرف معن  الخطبة فحم  هللا وأثن  عليه مقوم   الخطبة ثم ق   
إل  آخر الح )  ف   عل  أن ص   الكسوف له  خطبة  «أ)تم ذلك..هللا ال )نخسف ن لمو  أح  وال لحي ته فإذا ر 

نم  ق  )وج  م  ) عو إل  أخذً  ا من هذا الح )  ويخ لف جمع من أه  العلم ويقولون أنه ليس له  خطبة راتبة وا 
عليه -موعظة موعظة أو  فع إش    أو شبهة أو تنبيه عل  مخ لفة إذا وج  مث  هذا  م  وج  في عصره 

 شف هذه الشبهة ولم )ر   -عليه الص   والس م-أنهم ق لوا  سف  لمو  إبراهيم ف را  النبي  -  والس مالص 
ال شك أن الص قة عل  م  تق م في ب   ص    «فإذا رأ)تم ذلك ف  عوا هللا و بروا وصلوا وتص قوا»الخطبة 

ا مع الذ ر وال ع ء واإلكث ر من الع)  ت فع مث  هذه األمور المخوفة وتطفئ غض  الر  فهي من سبة ج ً 
أو أغ)ر  وهللا م  من أح  من هذه زائ    «ي  أمة محم  ي  أمة محم  وهللا م  من أح  أغ)ر  »االستغف ر ثم ق   

اسم م  وخبره  أغ)ر فإن   ن  حج زية قلن  أغ)ر  تعم  عم   زائ   لت ك)  النفي وأح  مجرور لفظ  مرفوع مح ً 
ن   ن  تميمية قلن  أغ)ر  من هللا سبح نه وتع ل  ويوصف هللا ج  وع  ب لغ)ر  عل  م  )ل)ق بج له  ليس وا 

الزن  الف حشة أمره  عظيم وش نه  خط)ر من  ب ئر الذنو  بإجم ع أه   «أن )زني عب ه أو تزني أمته»وعظمته 
أو تزني أمته »ذه الف حشة العلم ف هلل ج  وع  يغ ر ف  ب  من وضع ق  وضع الشرع االحتي ط   الكف)لة بمنع ه



لضح تم قليً  »يعني م  عن  هللا ج  وع  من العذا  للعص   والمخ لف)ن  «ي  أمة محم  وهللا لو تعلمون م  أعلم
ولو علم الن س م  عن  هللا من العذا  واالنتق م م  طمع في رحمته أح  ولو علم م  عن ه من سعة  «ولب )تم  ث)ًرا

م  أيس من رحمته أح  ف لمقصو  أنه ال ب  أن )جمع اإلنس ن ب)ن المق م)ن مق م الخوف  الرحمة والنعيم المقيم
ومع األسف أن مج لس الن س ومح فلهم  «وهللا لو تعلمون م  أعلم لضح تم قليً  ولب )تم  ث)ًرا»ومق م الرج ء 

ومنهم من )بت ئ ويختلق معمور  ب لطرائف والن   وهذا  ) ن  ث)ر من الن س منهم من )نق  وي ثر عن غ)ره 
القصص وينس  إل  بعض الن س أو إل  بعض الجه   ويلصق بهم م  ليس ف)هم وهذا ش نه عظيم وق  ج ء 

ا وفي لفظ ف ستكم  أربع ر ع   وأربع سج ا  ال ب  من السرعة ولب )تم  ث)رً  «وي  لمضحك القوم»في الخبر 
 ا.في الشرح علش ن الب قي  ث)ر ج ً 

 -صلى هللا عليه وسلم-شعري رضي هللا عنه قال خسفت الشمس على زمان رسول هللا عن أبي موسى األ
ا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في فقام فزع  

 لحياته ولكن إن هذه اآليات إن هذه اآليات التي يرسلها هللا تعالى ال تكون لموت أحد وال»صالة قط ثم قال 
 .«هللا يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئ ا فافزعوا إلى ذكر هللا ودعائه واستغفاره

يقو  المؤلف رحمه هللا تع ل  في الح )  الرابع من ب   ص   الكسوف  وعن أبي موس  عب  هللا بن قيس 
  فق م فزعً  -صل  هللا عليه وسلم- األشعري رضي هللا تع ل  عنه ق   خسف  الشمس عل  عه  رسو  هللا

ال ف لس عة مسبوقة بع م   لم تحص  ف )ف  )خش  أن تكون الس عة )خش  أن تكون الس عة ج ءه م  ذهله وا 
مع أن الع م   التي أخبر هو به  لم تحص  هذا أمر ب لنسبة ألرب   العقو   -عليه الص   والس م-)خش  

عليه الص   - شك أنه مذه  لكن إذا م ت  القلو  ف  ف  ف ئ   خرج واأللب   والقلو  الحية السليمة ال
  )خش  أن تكون الس عة حت  أت  المسج  فق م وصل  ب طو  قي م وعرفن  أنه نحوا من سور  ق م فزعً  -والس م

ر التي ومنه  الشمس والقم «إن هذه اآلي  »البقر  ور وع وسجو  م  رأ)ته يفعله في ص ته ق  لطوله ثم ق   
 ٿ ٿ ژ)رسله  هللا تع ل  ال تكون لمو  أح  وال لحي ته ولكن هللا )رسله  )خوف به  عب  ه  م  ق   ج  وع  

ف فزعوا إذا ذ ره »  فإذا رأ)تم ن ر  في جوا  الشرط فتعم ش)ئً  «فإذا رأ)تم منه  ش)ًئ »  ٩٨اإلسراء  ژ  ٹ ٹ  ٿ
ل   ع ئه واستغف ره  لعلم أن اآلي    له  يصل  له  مث  ص   الكسوف زلزلة مث ً ولذا يقو  جمع من أه  ا «وا 

أو ظلمة في النه ر أو ضوء ش )  في الل)  أو تس ق  نجوم أو م  أشبه ذلك من اآلي   المخوفة يصل  له  وق  
إن »صل  بعض الصح بة للزلزلة لكن لم )ثب  في شيء منه  م  )   عل  أنه يصل  له  إال مث  هذا العموم 

آلي   التي )رسله  هللا تع ل  ال تكون لمو  أح  وال لحي ته ولكن هللا )رسله  )خوف به  عب  ه فإذا رأ)تم هذه ا
ل   ع ئه واستغف ره ال شك أن مث  هذه اآلي   مخوفة ولو لم )ر  ف)ه  نص )    «منه  ش)ًئ  ف فزعوا إل  ذ ره وا 

ل   ع ئه واستغف رهف فزعوا إ»عل  الص   من أجله  عل  هذه الصفة لكن قوله  مم  ) فع به مث   «ل  ذ ر هللا وا 
هذا األمر المخوف من الذ ر وال ع ء واالستغف ر والن م والتوبة واإلق ع والص قة وغ)ر ذلك مم  يست فع به 

 الب ء هذا متجه أم  الص   فهي خ صة ب لشمس والقمر.
يستسقي فتوجه إلى  -صلى هللا عليه وسلم- باب االستسقاء عن عبد هللا بن عاصم المازني قال خرج النبي

ل رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى.  القبلة يدعو وحو 



يقو  المؤلف رحمه هللا تع ل  ب   االستسق ء والس)ن والت ء للطل  يعني طل  السقي  طل  السقي  من هللا ج  
 -عليه الص   والس م-ج الن س إل  نزو  المطر يستسقون والنبي وع  إذا ق م السب  من الج   والقح  واحت 

استسق  عل  أوجه منه  م  في هذا الب   مم  يقترن ب لص   ص   االستسق ء ومنه  م  هو في خطبة الجمعة 
استسق  عن   -عليه الص   والس م- م  سي تي في الح )  الث ني يستسقي في خطبة الجمعة ومنه  أن النبي 

ب ل ع ء في إح ى الغزوا  لم  سبقه المشر ون  -عليه الص   والس م-ج ر الزي   ع  فسقوا واستسق  النبي أح
)ج   أج)  في جميع استسق ءاته ونز  المطر  -عليه الص   والس م-إل  الم ء وغ)ر ذلك المقصو  أنه 

ع صم الم زني هذا راوي الوضوء بخ ف  وزال  الش   عن عب  هللا بن زي  بن ع صم الم زني عب  هللا بن زي  بن
يستسقي  -صل  هللا عليه وسلم-عب  هللا بن زي  بن عب  ربه راوي ح )  األذان رضي هللا عنه ق   خرج النبي 

خرج ف   عل  أن ص   االستسق ء )خرج له  عن البل  وتكون في الصحراء   لع)  يستسقي فتوجه إل  القبلة 
ل  في المس ج  إذا وج  ال اعي لذلك ف  م نع منه لكن األص  أنه  )خرج له  لكن إذا وج  ال اعي ألن تص

يستسقي فتوجه إل   -عليه الص   والس م-يع هم )وم  يستسقون فيه ثم )خرجون إل  الصحراء خرج النبي 
صلي القبلة ) عو وحو  ر اءه ثم صل  ر عت)ن ثم صل  ر عت)ن جهر ف)هم  ب لقراء  في بعض الرواي    م  ي

في الع)  ولذا يشرع التكب)ر في أو  ص   االستسق ء مث  التكب)ر لص   الع)  المقصو  أنه توجه إل  القبلة 
  ر اءه ثم صل  ر عت)ن جهر ف)هم  ب لقراء  وفي لفظ أت  المصل  يعني ثم بع  ذلك  ع  وحو  ر اءه و ع  وحوَّ 

ال ع ء وج ء م  )   عل  أن الص   قب  وفي ثم صل  ر عت)ن ثم صل  ر عت)ن )   عل  أن الص   بع  
ن أ   ر عنه  ف  ب س بعضهم )جمع ب)ن م  اختلف من خ   األمر سعة يعني إن ق م ال ع ء قب  الص   ف  ب س وا 

  يقو  الرواي   ب نه )ب أ ب ع ء خف)ف ثم يصلي الر عت)ن ثم بع  ذلك )خط  الخطبة المتضمنة لل ع ء المفصَّ 
ن   ن  ثم صل  ر عت)ن جه ر ف)هم  ب لقراء  ف   عل  أن ص   االستسق ء )جهر ف)ه  ب لقراء    لجمعة وا 

  القو  ب ن ص   الل)  جهر وص   النه ر سر فيفرق ب)ن  سوف الشمس وخسوف القمر ر    لمن يط  نه رية خ فً 
 بهذه الصلوا .ف لشمس سرية والقمر جهرية والخ ف معروف ب)ن أه  العلم لكن األ لة  ل  عل  الجهر 

صلى -دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو نحو دار القضاء ورسول هللا  عن أنس بن مالك أن رجال  
ثم قال يا رسول هللا هلكت األموال  -صلى هللا عليه وسلم-قائم يخطب فاستقبل رسول هللا  -هللا عليه وسلم

اللهم أغثنا اللهم »يديه ثم قال:  -لى هللا عليه وسلمص-وانقطعت السبل فادعو هللا يغثنا قال فرفع رسول هللا 
قال أنس فال وهللا ما نرى في السماء من سحاب وال قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت وال  «أغثنا اللهم أغثنا

دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فال وهللا ما رأينا 
ا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول هللا قائم يخطب فاستقبله قائما فقال ت  الشمس سب

صلى هللا عليه -يا رسول هللا هلكت األموال وانقطعت السبل فادعو هللا يمسكها عنا قال فرفع رسول هللا 
قال  «وبطون األودية ومنابت الشجراللهم حوالينا وال علينا اللهم على اآلكام والضراب »يديه ثم قال:  -وسلم

فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل األول قال ال أدري الضراب 
الجبال الصغار واآلكام جمع أكمة وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة ودار القضاء دار عمر بن الخطاب 

 دينه. رضي هللا عنه سميت بذلك ألنها بيعت في قضاء



 نعم يقو  المؤلف رحمه هللا تع ل  في الح )  الث ني  عن أنس بن م لك رضي هللا تع ل  عنه ق   أو أن رج ً 
 خ  المسج  )وم الجمعة من ب     ن نحو  ار القض ء ورسو  هللا  عن أنس بن م لك رضي هللا عنه أن رج ً 

تب  ر من اللفظ أنه  الم  ن المع  للقض ء وفص  ق ئم )خط  الجمعة و ار القض ء الم -صل  هللا عليه وسلم-
الخصوم   ب)ن الن س لكنه  ليس   ذلك إنم  عرف  بهذا االسم ألنه    ن  لعمر رضي هللا عنه ف وص  به  أن 
تب ع وتقض   )ونه ويقض  من قيمته   )ونه رضي هللا عنه وأرض ه وهو الخليفة الراش  المقصو  أن عمر رضي 

ق ئم )خط  والجملة ح    -صل  هللا عليه وسلم-  بيع   اره وس    ال )ون منه  ورسو  هللا ونً هللا عنه   ن م )
  يعني ق ئمً  -صل  هللا عليه وسلم-ق ئم )خط  ف ستقب  رسو  هللا  -صل  هللا عليه وسلم-والح   أن رسو  هللا 
ه ل)راه ثم ق   ي  رسو  هللا هلك  األموا    لوجه ق ئم بإزائيعني وجهً  -عليه الص   والس م-الرج  استقب  النبي 

وانقطع  السب  ف  ع هللا يغثن  وفي رواية يغ)ثن  ب لي ء هذا الرج  اختلف في اسمه ه  هو أبو سفي ن أو غ)ره 
المقصو  أنه ال )ترت  عل  ذ ره ف ئ   هلك  األموا  هلك  األموا  من القح  والج   وعيشه  ب لكأل والعش  

ألنه  ص ر   ؟لك  األموا  التي هي ذوا  األرواح انقطع  السب  يعني الطرق انقطع  لم ذافإذا ع م هذا ه
مف وز مهلكة ال )وج  ف)ه  م ء للشر  وال ل ستعم   ف)ؤ ي هذا إل  انقط عه  ف  ع هللا يغ)ثن  وفي رواية يغثن  

 ع هللا فإن ت عه يغثن  إن ت ع هللا فإذا   ن  بلفظ يغثن  فهي جوا  الطل  ا ع هللا يغثن  أو جوا  شرط مق ر ا
 ڃ ڃ ژيغثن  وعل  يغ)ثن  إم  أن يق   إنه  إشب ع الي ء هذه إشب ع إنه من )تقي ويصبر أو يق    م  ق)  في 

صل  هللا عليه -م  ق   )رث ني والتوجيه ذ ر في التفس)ر ق   فرفع رسو  هللا   ٦ - ٩مريم   ژ چ چ چ ڃ ڃ
ذا تكلم تكلم ث ثً و  ن إذا  ع   ع  ث ثً  «أغثن  اللهم أغثن  اللهم أغثن  ث ًث  اللهم») يه ثم ق    -وسلم ذا   وا    وا 

  ق   أنس ف  وهللا م  نرى في السم ء من سح   وال قزعة ال فيه سح   متص  بعضه ببعض وال م ث ثً سلم سل  
ره وترك بعضه ليس عضه بعض شعمتفرق ألن القزعة األشي ء المتفرقة ومنه القزع في رأس الصبي وهو حلق ب

م  ب)نن  وب)ن سلع من ب)  وال  ار و وب)ن سلع وهو جب  ب لم )نة م  ب)نن  من ب)   ب)نن  وم وال  قزعة فيه سح   
يستف   من هذا الفض ء من المسج  إل  سلع يعني لو   ن فيه ب)و  يحتم  أن ي ون في السم ء سح   ال )رى 

المج   م شوف وليس فيه ال سح   وال قزع ق   فطلع  من ورائه سح بة مث  مم  يحو   ونه من الب)و  لكن 
 الترس مث  الترس يعني مث ..

  طالب: ..........
  مطر متت بع بق ر الم )نة مث  الترس فلم  توسط  السم ء انتشر  ثم أمطر  ق   ف  وهللا م  رأ)ن  الشمس سبتً 

ال ف لسب  ال)وم المعروف يطلق عل  األسبوع سب    يعني أسبوع ويطلق عل  يطلق البعض وير سبتً  ا  الك  وا 
  ثم ق   ق   ثم  خ  رج  من ذلك ويطلق عليه جمعة ب عتب ر أنه جزء من أجزائه ف  وهللا م  رأ)ن  الشمس سبتً 

طب قائم يخ -صلى هللا عليه وسلم-"دخل رجل ورسول هللا والجمعة الث نية التي تل)ه   المقبلةالب   في الجمعة 
هلك   !واآلن يحت ج إل  رفع يحت ج إل  استسق ء بالناس، فقال: يا رسول هللا هلكت األموال، وانقطعت السبل"

غرقه  من  ثرته، وال شك أن وي ،نعم )جتحفه  ؟ ثر  المطر  )ف تهلك األموا ب لج   ظ هر، لكن باألموا  
ومع ذلك يحص  منه م  يحص  من  ،رج لطلبهخوي   ،طل وي   ،اسمه غ)  يغ)  هللا به الن س، وهو ن فع الغ) 

  .األضرار



ألنه   ؛وتنقطع السب ، في األو  انقطع  السب  ،األموا  تهلكالس)و   ب ثر لزي    الم ء،  هلكت األموال""  فيقو 
ال هذا وال ذاك،  ،ص ر  مف وز ق حلة، من )خترقه  ويقطعه  يمو  عطشً ، واآلن يمو  غرقً ، انقطع  السب 

 ، وانقط ع السب .تسب  ه ك األموا  له  
ه   في رواية ها عنا""فادع هللا يمسك     ".يغ)ثن  ويغثن "ويق   فيه م  ق)  في  ،يمس  

 م   ع  ب نقط ع المطر؛ "))اللهم حوالينا وال علينا((قال: يديه ثم  -صلى هللا عليه وسلم-"فرفع رسول هللا 
في يعني   حوال)ن ))اللهم حوالينا وال علينا(( ره فق  وبق ء نفعهع  ب رتف ع ضر ألنه ن فع عل     ح  ، لكن  

 ي والقف ر التي ال )تضرر به  أح .البرار 
 ))والضراب((يقو  المصنف، و ون الهضبة وهو جمع أكمة، وهي أعل  من الرابية  م   ))اللهم على اآلكام((
 ي حت ج إليه في هذه المواضع.ي ح)  يعن ))وبطون األودية، ومنابت الشجر((وهي الجب   الصغ ر 

،  ع  أن يغ   -عليه الص   والس م-لنبيه   رامة وخرجنا نمشي في الشمس" -توقف -قال: فأقلعت "
  أن ) رفع عنهم فر فع.ف غ)ثوا، و ع  

أنه نفس   لكن ج ء في بعض الرواي   قال: ال أدري" ؟أهو الرجل األول :"قال شريك: فسألت أنس بن مالك
   معرفة ص ر ع)نه، ص ر ع)ن األو ، نعم؟والن ر  إذا أع)  "ثم  خ  ذلك الرج "  ي بعض الرواي  الرج ، ف

 طالب:.......
زا  ونقص وق م وأخر، وله مخ لف   في في الصحيح)ن، ونص اإلم م مسلم أنه اإلسراء ح )  نعم هو راوي 

 .الضعفم  )لزم منه لكن  ح ) ...،
 صالة الخوف باب:

 -صلى هللا عليه وسلم-صلى بنا رسول هللا  :قال -مارضي هللا عنه-ن عمر بن الخطاب عن عبد هللا ب
طائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين و  ،فقامت طائفة معه ،صالة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو

 صلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة.، وجاء اآلخرون فثم ذهبوا معه ركعة
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

 صالة الخوف باب:
 ، فإذا خ شي ضرر شيء وج  الخوف.والخوف الفزع واإلشف ق من أمر متوقع

  الح )  األو 
 -صلى هللا عليه وسلم-قال: صلى بنا رسول هللا  -رضي هللا عنهما-"عن عبد هللا بن عمر بن الخطاب 

"في بعض  الص   بعسف ن ب)ن م ة والم )نة ن  وهذه   صالة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو"
ص   الخوف إذا وج  سببه  شرع ،  ، وطائفة بإزاء العدو"معه أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة

َذا   -ج  وع -لقوله  ؛-عليه الص   والس م-نه  مرتبطة بوجو  النبي   إخ فً  ألبي )وسف الذي يقو  }َواِ 
}  لتنصيص عل  وجو ه في اآلية )   عل  اختص صه به ، ويؤي  ذلك من جهة ف [( سور  النس ء376 ] ُكنَت ِفيِهم 

تخذ هي التي له  الم)ز   ون غ)ره، ف  م نع من أن )   -عليه الص   والس م-المعن  أن الص   خلف النبي 
  .خص ئصهتجع  ذلك من  -عليه الص   والس م-ال م)ز  لغ)ره، وم)زته  ، إذأكثر من إم م



 ه, وهي من بع -رضوان هللا عل)هم-وجمهور أه  العلم عل  أنه  له ولغ)ره من بع ه، وق  فعله  الصح بة 
  مشروعة في السفر والحضر.

في غزو  الخن ق م  صل  ص   الخوف، أخر الصلوا  إل  أن  -عليه الص   والس م-النبي   ق  يقو  ق ئ 
نم    إن ص   الخوف ال تفع  في الحضوبهذا يست   من يقو غرب  الشمس، وم  صل  ص   الخوف،  ر، وا 

ال عل  القو  ب ن غزو  الخن ق متق مة  تفع  في السفر، وهذا بن ء عل  أن غزو  ذا  الرق ع قب  الخن ق، وا 
 بعة وأن ذا  الرق ع بع  خ)بر في السنة الس ،ويرجحه ابن القيم ،ذا  الرق ع  م  يقو  اإلم م البخ ري غزو  عل  
  تصل  ص   الخوف حت  في الحضر.ال إش   ، ي ون ت خ)ره للصلوا  منسوخ،   ون ي ح)نئذ  

صالة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت  -صلى هللا عليه وسلم-"قال: صلى بنا رسول هللا 
  ن الع و في غ)ر جهة  إذامث  هذه الصفة تفع  و  "وطائفة بإزاء العدو" يعني صلوا معه، خلفه طائفة معه"

، ذهبوا من غ)ر إتم م ص تهم ""طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا القبلة
صلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ف"الذ)ن هم في الحراسة بإزاء الع و  "وجاء اآلخرون" وص تهم لم تتم

 .-صل  هللا عليه وسلم-كم  ص ته بع  أن سلم النبي    منهم قض  بطريقته، ر عة ر عة، أ ركعة"
 )  صح ، لكن عل  اإلم م أن ب )ه  أ ث بتة،ل  أوجه ستة أو سبعة  له  صحيحة ص   الخوف ج ء  ع

واألبلغ في  ،لحراسة، يعني األق  مخ لفة في الص  إيش؟ األحفظ للص  ، واألبلغ في ا ي حظنعم؟ ي حظ 
ذا   ن الع ذا   ن في غ)ر جهة القبلة له  صور مث  هذه.الحراسة، وا    و في جهة القبلة له  صور، وا 

 نعم.
صالة  -صلى هللا عليه وسلم-من صلى مع رسول هللا ومان عن صالح بن خوات بن جبير ععن يزيد بن ر 

 ا  بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائم فصلى ،جاه العدولخوف، أن طائفة صفت معه، وطائفة و ذات الرقاع صالة ا
جاه العدو، وجاءت الطائفة األخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت تموا ألنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا و فأ

 ثم سلم بهم. ،جالسا  وأتموا ألنفسهم
 .ةمثهو سهل بن أبي ح -صلى هللا عليه وسلم-الرجل الذي صلى مع رسول هللا 

  الح )  الث ني
   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

ومن  "-صلى هللا عليه وسلم-ن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول هللا ع"
ر، وال  ال تضر جه لته، وسواء   ن خوا  بن جب) ،صح بي -صل  هللا عليه وسلم-صل  مع رسو  هللا 

ح بي، رح به في بعض الرواي  ، ف ألمر سي ن، المقصو  أنه ص م  ص   ص لح، أو سه  بن أبي حثمة
  ، ال تضر جه لتهم وال إبه مهم.والصح بة  لهم ثق  

سم)  بذلك ألن أق امهم نقب  من  صالة ذات الرقاع" -صلى هللا عليه وسلم-"عمن صلى مع رسول هللا 
  لك، المقصو  أن هذا أول  م  يق  .الحف ء، فلفوا عل)ه  الرق ع، وق)  غ)ر ذ

جاه "وطائفة و  -عليه الص   والس م-إلم م الذي هو النبي مع ا أن طائفة صفت" -وصفته - "صالة الخوف
الو يعني بإزاء الع و؛ ألن الع و في جهة القبلة  "العدو "فصلى بالذين  ر جهة القبلة؟ في غ)ر جهة القبلةغ)في  ا 



"فصلى يعني مث  م  ج ء في ح )  ابن عمر الس بق، إال أنه  تختلف الصور  هن  ب ي شيء؟  معه ركعة"
ثم ثب  ق ئمً  حت  أتموا ألنفسهم الر عة الث نية،  يعني في الر عة الث نية، معه ركعة، ثم ثبت قائما " بالذين

للحراسة، م  ن الط ئفة  ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو" ،"فأتموا ألنفسهميقو   انصرفوا وص تهم ق  تم ، 
ثب   بع  أن أتم الر عة الث نية ت جالسا ""وجاءت الطائفة األخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثب األخرى 
  ."ثم سلم بهم"ب)ن الط ئفت)ن  -عليه الص   والس م-وهذا من تم م ع له  "وأتموا ألنفسهم"ج لسً  

  .شوف سوء الطب عة
  موصو  هذا.

 ؟ثم سلم بهم، عن ك موصو   ذلك
 طالب:......

، وأولئك -عليه الص   والس م-، ثم سلم بهم النبي هذا سوء في الطب عة "ثم سلم بهم الرج "  عن ن  ،ال ،ال
  أ ر وا...

 طالب:......
   هذا.م  ) ر ون مثال ال  ،إيه

، ع   ب)ن الط ئفت)ن، الط ئفة األول  أ ر   معه تكب)ر  اإلحرام وهي -عليه الص   والس م-ثم سلم بهم النبي 
وأتموا ألنفسهم،  ،ط ئفة ر عة   ر ن أيضً ، وصل  ب ر ن، والث نية تم)زوا عن الط ئفة األول  ب لتسليم وهو

 .-عليه الص   والس م-المقصو  أن هذا من تم م ع له 
وج ء في  مة"هو سهل بن أبي حث -صلى هللا عليه وسلم-"الرجل الذي صلى مع رسول هللا   ثم ق   المؤلف
ن جب)ر، ج ء في بعض الصور أنه خوا  بن جب)ر، عن ص لح بن خوا  عن أبيه، خوا  ب  بعض الرواي  

ر عة، ولم )زي وا عل  ر عة  -أعني الط ئفت)ن- صل  بهم ر عت)ن له، وصلوا -عليه الص   والس م-أن النبي 
أنه صل  ب     ر عت)ن، ولهم ر عة ر عة، وج ء في بعض الصف   -عليه الص   والس م-لنبي ذلك، فص ر ل

وصل  ب لط ئفة الث نية ر عت)ن وهو ف)ه ،   ملة، وهو مفترض  ط ئفة ر عت)ن، صل  ب لط ئفة األول  ص  
س  أو سبع  له  صحيحة، لكن عل  اإلم م  م  ذ رن  س بقً  أن   ق   اإلم م أحم  م متنف  ف)ه ، والصور مثل

  ، وأن )ب لغ في الحراسة.يحت ط للص  
 نعم الح )  الث ل .

إنم   أمور تبط  الص   في ح   الرخ ء س ه  والتن ز  عنالتح   هذه الص   ي حظ ف)ه  أمران، و عل     
هو من أج  الحراسة، والمب لغة في المح فظة عل  ص   الجم عة، فهذا من أقوى األ لة عل  وجو  ص   

الص   وجو ًا وع مً ، ف   هذا م  )بط  الجم عة، فإذا ت ك   الجم عة في مث  هذا الظرف، فتنوز  عن بعض 
 الجم عة أمر حتم ال ب  منه.عل  أن ص   

 ه   الح )  األخ)ر.
 -صلى هللا عليه وسلم-قال: شهدت مع رسول هللا  -مارضي هللا عنه-عن جابر بن عبد هللا األنصاري 

والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي  ،-صلى هللا عليه وسلم-فصففنا صفين خلف رسول هللا  ،صالة الخوف



برنا جميعا ، ثم ركع وركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ، ثم وك -صلى هللا عليه وسلم-
صلى هللا عليه -لسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي ر بانحدا

تأخر و  جود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخرنحدر الصف المؤخر بالسالسجود، وقام الصف الذي يليه ا -وسلم
ثم  ،جميعا رفعناالركوع فوركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه من  -صلى هللا عليه وسلم-الصف المقدم، ثم ركع النبي 

نحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا  في الركعة األولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، ا
نحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ا ليهالسجود والصف الذي ي -صلى هللا عليه وسلم-فلما قضى النبي 

 وسلمنا جميعا . -صلى هللا عليه وسلم-ثم سلم النبي 
وأنه صلى صالة  ،ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا  منه "ما يصنع حرسكم هؤالء بأمرائكم: "كقال جابر

 في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. -صلى هللا عليه وسلم-الخوف مع النبي 
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

 "صالة الخوف -صلى هللا عليه وسلم-قال: شهدت مع رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن جابر بن عبد هللا "
وهذه الصور  فيم  إذا   ن الع و ب)نهم وب)ن القبلة، يعني في جهة القبلة، وفي هذه الح لة ال يحت ج إل  أن يقسم 

 )جعلون  وأيصفون،  في الص   جميعً ، وح)نئذ   خلون وقسم يحرس،  لهم ) ،يالن س إل  قسم)ن  قسم يصل
 صف)ن. 

وي بر الصف األو  ي بر اإلم م،  وكبرنا جميعا " -صلى هللا عليه وسلم-فكبر النبي "والعدو بيننا وبين القبلة، 
ألن مش ه    ؛األو  والث ني الصف "وركعنا جميعا " -عليه الص   والس م-ر ع النبي  "ثم ركع" والث ني جميع ً 

 .في ح   السجو  ؟، لكن مت  تتعذر مش ه   الع وم نة، وفي ح   الر وع أيضً  مم نةالع و في ح   القي م م
 )تفقون إل  هذا الح ) . "ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا "

طوف عل  ضم)ر الرفع والصف مع والصف الذي يليه" للسجود -عليه الصالة والسالم-نحدر النبي ثم ا"
  لم ذا؟ لوجو  الف ص ، المتص  المستتر، وج ز العطف عل  ضم)ر الرفع المتص   ون ت ك)  ب لضم)ر المنفص

ال ال؟ ال   ثم انح ر والصف الذي )ليهيعني لو ق   "أو ف ص  م " الذي إيه؟ ب لسجو  م  )جوز، ال ب   ،)جوز وا 
 .لمجرورمن ف ص ، اآلن وج  الفص  ب لج ر وا

ن علرررررررررر  ضررررررررررم)ر رفررررررررررع متصرررررررررر   عطفرررر  ف فصرررر  ب لضررررم)ر المنفصرررر     وا 
 

لعطف من غ)ر  لج ر والمجرور فج ز االذي )ليه، لكن وج  الفص  بنح ر هو والصف   ثم اال ب  أن يقو 
 وجو  الضم)ر المنفص .

 أو ف صررررررررر  مررررررررر  وبررررررررر  فصررررررررر  )رررررررررر 
 ...................................   ج

 

  إل  آخره.
الصف الث ني استمروا يعني ، يحرسون  "وقام الصف المؤخر في نحر العدو" الصف األو  ي يليه""والصف الذ

 يعني في جهته. "في نحر العدو" مً  بع  رفعهم من الر وع للحراسةقي 
 نحدر الصف المؤخر بالسجود"السجود وقام الصف الذي يليه ا -صلى هللا عليه وسلم-"فلما قضى النبي 
لم ذا؟ ل)تم الع   ب)ن  ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم" ،"وقاموا م، أكملوا الر عةيعني أكملوا ر عته



وركعنا جميعا ،  -صلى هللا عليه وسلم-"ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي  الصف)ن
حدر بالسجود والصف الذي يليه "ثم ان مث  م  حص  في الر عة األول  "ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا  
في الصف الذي   ن  "وقام الصف المؤخر في نحر العدو" وص ر مق م ً  الذي كان مؤخرا  في الركعة األولى"

  المق م في الر عة األول .
الذي  "نحدر الصف المؤخر بالسجودالسجود والصف الذي يليه ا -عليه الصالة والسالم-"فلما قضى النبي 

وهذا من تم م  وسلمنا جميعا " -صلى هللا عليه وسلم-ثم سلم النبي  ،فسجدوا" الر عة األول   ن مق مً  في 
 .-عليه الص   والس م-ع له 

كما   "واإلم م مع بعض الم موم)ن س ج  أو ج لس، يقو  ًا م  حص  من قي م بعض الم موم)نمصور  "قال جابر"
 ألص  في مث  هذه الصور  المنع لوجو  المش بهة،  م  فال وهذه ح لة ضرور ، وا   يصنع حرسكم هؤالء بأمرائكم"

ذا صل  ق ع ًا فصلوا قعو ًا أجمع)ن((  ج ء في ح )    يشبهوا ف رس والروم، ؛ لئأن أجلسوا  وأش ر إل)هم   وا 
  تهم، لكن هذه ح لة ضرور  مستثن  .يشبهوا الكف ر ب لقي م عل  رؤوس أئم
  عل  رؤوسهم لحراستهم. يقومون  "كما يصنع حرسكم هؤالء بأمرائكم"

في  -عليه الصالة والسالم-"ذكره مسلم بتمامه، وذكره البخاري طرفا  منه، وأنه صلى صالة الخوف مع النبي 
 ...إنم  هي ،ال ؟يعني ترت)به  الس بعة الغزوة السابعة"
 طالب:.......

 ه ه؟
 طالب:.......

ق ع، وهذا اختي ر البخ ري، وأنه  بع  خ)بر، وبهذا يست   عل  سنته ، يعني في السنة الس بعة غزو  ذا  الر  ،ال
 .وهللا أعلم ،أن ص   الخوف تفع  في الحضر والسفر، خ فً  لمن منع ذلك

 وصل  هللا وسلم وب رك عل  نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
  كتاب الجنائز -شرح: عمدة األحكام 

 )خ  عب  الكريم الخض)رالش
 

 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.
 كتاب الجنائز.قال: 

 ،النجاشي في اليوم الذي مـات فيـه -صلى هللا عليه وسلم-قال: نعى النبي  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 
 .وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا  

ب ه ورسروله، نب)نر  محمر  وعلر  آلره وصرحبه أجمعر)ن، أمر  الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  ع
 بع  

   -رحمه هللا تع ل -فيقو  المؤلف 
  كتاب الجنائز:

الكت   تق م الك م فيه مرارًا، وهو مص ر  ت  ي ت   ت بً  و ت بة و تبً ، وأص  المر    تر ور علر  معنر  الجمرع، 
نر ز  والكت   هو الم تو  الج مع لمس ئ  من العلم، وهن  ج  مع لمسر ئ  الجنر ئز ومر  )تعلرق بهر ، والجنر ئز جمرع ج 

نرر ز ، والفررتح للم)رر  الجنرر ز ، والجنرر ز  ب لكسررر للررنعش الررذي هررو السرررير، أو السرررير وعليرره الم)رر ، بنرر ء علررر   وج 
 ق ع تهم في أن األعل  لألعل  واألسف  لألسف .

 في الح )  األو   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 النجاشي في اليوم الذي مات فيـه" -صلى هللا عليه وسلم-قال: نعى النبي  -رضي هللا عنه-يرة "عن أبي هر 

نعرر  النعرري هنرر  )رررا  برره اإلعرر م، ومجررر  اإلخبرر ر بمررو  الم)رر ، ومجررر  اإلعرر م واإلخبرر ر بمررو  الم)رر ، ف)خبررر 
راع بتجه)ررزه، وقضرر ء  )ونرره، النرر س أن ف نررً  قرر  مرر  ؛ ل)تحقررق مصرر لح مثرر  اجتمرر ع النرر س للصرر   عليرره، واإلسرر

المقصررو  أن هنرر ك مصرر لح مترتبررة علرر  اإلخبرر ر، والنعرري هنرر  هررو مجررر  اإلخبرر ر، ولررذا جرر ء أح  )رر  ف)هرر  النهرري 
عن النعي، ج ء النهي عن النعي، وهو عل  مر    نر  عليره الج هليرة مرن اقترران األخبر ر برفرع األصروا  وتعر ا  

ظه ر الجزع عليه، ف)ب عثون في الس ك والمج مع أال إن ف نً  بن ف ن ق  م   الف ع  الت رك.. مح سن الم) ، وا 
إل  آخره، هذا النعي منهي عنه، ج ء النهري عنره، أمر  مجرر  اإلخبر ر بموتره لتترتر  عليره المصر لح  ون المف سر  

 عليــه صــلى هللا-"نعــى النبــي فرري هررذا الحرر ) ، يقررو    -عليرره الصرر   والسرر م-فهررذا مشررروع، وقرر  فعلرره النبرري 
النج شي لق  عل     من ملك الحبشرة يقر   لره  النج شري،  مر  أن مرن ملرك مصرر يقر   لره   النجاشي" -وسلم

فرعررون،  رر  مررن ملررك الررروم يقرر   لرره  قيصررر، ومررن ملررك الفرررس يقرر   لرره   سرررى، المقصررو  أن هررذه ألقرر   علرر  
هرو الرذي آوى المسرلم)ن  -لصر   والسر معليره ا-ملوك جه  ، اليمن يق   له  تبرع، والنج شري الرذي نعر ه النبري 

لم  ه جروا إل  الحبشة في المر  األولر  والث نيرة، وهرو رجر  صر لح أسرلم لمر  قرئر  عليره سرور  مرريم، ورأى الحرق 
عليرره الصرر   -المطرر بق لمرر  عنرر هم ممرر  لررم ) خلرره التحريررف، أسررلم وصرر ر ر ءًا ن فعررً  للمسررلم)ن، لررذا نعرر ه النبرري 

الررذي مرر   فيرره، وهررذا علررم مررن أعرر م النبررو  ح)رر  أخبررر عررن موترره فرري ال)رروم الررذي مرر   فيرره، فرري ال)رروم  -والسرر م



والخبر ال يص  مرن الحبشرة إلر  الم )نرة إال فري مر   طويلرة،  ونره )خبرر عرن موتره فري ال)روم الرذي مر   فيره    
 .-عليه الص   والس م-عل  علم، و ل)  واضح عل  نبوته 

ــه" إلرر  المصررل ، خرررج بهررم إلرر  المصررل  لكرري ي ثررر  -عليرره الصرر   والسرر م-برري وخرررج بهررم الن "الــذي مــات في
الجمع، ويحص  األجر العظيم لهذا الرج  الص لح، وال يعني هرذا أن الصر   علر  الم)ر  فري المسرج  ال تجروز، 

نمرر  تصرررح الصرر   فررري المسررج  وتجررروز، وصررل  النبررري  علرر  سررره)  بررن بيضررر ء فررري  -عليررره الصرر   والسررر م-وا 
، وصررلي علرر  أبرري ب ررر فرري المسررج ، وصررلي علرر  عمررر فرري المسررج ، المقصررو  أن الصرر   فرري المسررج  المسررج 

عل  الجن ز  س ئغة وج ئز ، وال إش    ف)ه ، ومن أه  العلم من يست   بهرذا الحر )  بمر  ال  اللرة فيره علر  قولره، 
 -عليره الصر   والسر م-لنبري يقو   الص   عل  الم)ر  فري المسرج  ال تجروز؛ ألن الم)ر  قر  )لرو  المسرج ، وا

خرج بهم إل  المصل ، أواًل  ه  هن  م)  )لو  المسج ؟ قصة النج شي ف)ه  م)  )لو  المسج ؟ ص   غ ئ ، 
عليره الصر   -وال..... ف)ه ، و ل  األ لة عل  جواز الص   عل  الم)  في المسج ، غ يرة مر  هن لرك أن النبري 

؟ إيشاللرري معررروف؟ مصررل  الجنرر ئز يعرررف برر "خــرج بهــم إلــى المصــلى"خرررج بهررم لكرري ي ثررر الجمررع،  -والسرر م
 وكبر أربعا " -عليه الصالة والسالم-"فصف بهم ب لجب نة، وهي خ رج البل ، إذا  ثر  الجموع يحت ج إل  مثله ، 

-ي صف بهم وصل  ص   الجن ز ،  بر أربع تكب)را  يقرأ بع  األولر  بسرور  الف تحرة، والث نيرة يصرلي علر  النبر
، وفرري الث لثررة )رر عو الم)رر ، وبعرر  الرابعررة يسررلم، المقصررو  هررذه صررفة صرر   الم)رر ، يسررلم -عليرره الصرر   والسرر م

واسرتقر القرو  علر  أربرع تكب)ررا  وبعرض العلمر ء )نقر  اإلجمر ع علر  األربرع بعر   "وكبر بهم أربعا "تسليمة واحر   
)رر فري هرذا، وجر ء فري هرذا أح  )ر  مرن تسرع إلر  الخ ف الواقع فري عر   التكب)ررا ، فر ثر عرن السرلف خر ف  ب

ثرر   تكب)رررا ، لكررن  مرر  قرر   ابررن عبرر  البررر انعقرر  االتفرر ق علرر  األربررع، وفرري الحرر )   ل)رر  علرر  صررحة الصرر   
عليرره الصرر   -علرر  الغ ئرر ، ف لنج شرري مرر   فرري أرض الحبشررة، وهررو غ ئرر  عررن الم )نررة وصررل  عليرره النبرري 

ية والحن بلرررة علررر  الصررر   علررر  الغ ئررر ، وأمررر  الم لكيرررة والحنفيرررة يمنعونهررر ، ، وفررري هرررذا يسرررت   الشررر فع-والسررر م
صررل  علرر  غ ئرر  غ)ررر النج شرري، فهررذه قضررية عرر)ن لهرر  مرر   -عليرره الصرر   والسرر م-يقولررون  مرر  أثررر أن النبرري 

 يعتريهرر  مررن االحتمرر ال ، ومرر  عرر ا ذلررك )بقرر  الح ررم فرري ح)ررز المنررع، ومررنهم مررن يقررو   إن  رر ن الم)رر  قرر  صررلي
ن  رر ن الم)رر  لررم يصرر   عليرره فرري بلرر ه شرررع  الصرر    مرر  فرري هررذا  عليرره فرري بلرر ه فرر  صرر   علرر  الغ ئرر ، وا 

لم بموته في ال)وم الذي م   فيه،  م  هن    "في اليـوم الـذي مـات فيـه"الح ) ، منهم من يقو   إذا   ن الم)  ع 
للفظ، منهم   بن حب ن من )رى أنه يصل  صل  عليه غ ئبً ، وبع ه ال يصل  عليه، وال شك أن هذا جمو  عل  ا

عل  الغ ئ  إذا   ن في جهة القبلة، أم  إذا لم ي ن في جهة القبلة فإنه ال يصل  عليه،  )رف تجعر  الم)ر  وراء 
ظهرك وتصل  عليه؟  )ف تجع  الم)  عن يم)نك وشم لك وتصلي عليه؟ إن   ن في جهة القبلة تصلي عليه، 

ي لررو تصررورن  أن الم )نررة شررم   شرررق ب لنسرربة لم ررة، والحبشررة تكررون فرري الجنررو  أخررذًا مررن قصررة النج شرري، يعنرر
الغربي، وح)نئذ  تكون عل  سم  الم )نة عن  اسرتقب   القبلرة، نعرم، واضرح  ونهر  جهرة القبلرة، واضرح جر ًا، يعنري 

والحبشرة مرن وراء  لو تصورن  أن هذه هي الكعبة مثً ، هذه هي م ة، الكعبة هن ، في هذه النقطرة، والم )نرة هنر ،
البحر من هن ، نعم، ه ذا، تصورن  أن هذه م ة، وهذه هري الم )نرة، وهرذه هري الحبشرة، فلرو مر  ن  خطرً  مسرتقيمً  
لجررر ء  فررري جهرررة القبلرررة، وهرررذا اختيرررر ر ابرررن حبررر ن، لكرررن إذا ثبررر  الح رررم أصرررر  المسررر لة فررر   اعررري لمثررر  هررررذه 



  الغ ئرر  ال سرريم  ب لنسرربة لمررن لرره أثررر فرري الرر )ن، أو التفصرري  ، ولررذا )رررجح قررو  مررن يقررو  بصررحة الصرر   علرر
علرر  الشررخص علرر  أقرر  األحرروا ، يعنرري ترروفي شرر)خ، وترروفي أبرروه، ولررو لررم يصرر   عليرره، لكررن مررن حقرره عليررك أن 
تصررلي عليرره، ومررن حررق مررن لرره أثررر فرري الرر )ن مررن حقرره علرر  األمررة أن يصررل  عليرره،  مرر  فرري قصررة النج شرري، 

إذا  ر ن لره م)رز  تقتضري ذلرك، وأمر  سر ئر النر س فر ، المقصرو  أن لره حرق، لره فر لمرجح أن الغ ئر  يصرل  عليره 
 حق عليه يصلي عليه ال ب س.

 .......طالب:
  نهم نقلوا االتف ق عل  األربع فيم  بع ، بعر  الخر ف الطوير  الرذي مرن تسرع إلر  ثر   تكب)ررا ، ابرن عبر  البرر 

ألقوا  الس بقة قب  ذلك، والخر ف فري مسر لة انعقر   اإلجمر ع نق  االتف ق عل  األربع بع  ذلك، عل     عم ته ا
بعرر  وجررو  الخرر ف مسرر لة خ فيررة برر)ن أهرر  العلررم، هرر  )ثبرر  اإلجمرر ع بعرر  الخرر ف، وهرر  تمررو  األقرروا  بمررو  

 .-إن ش ء هللا-أصح به ؟ مس لة معروفة عن  أه  العلم، و   له ذلك 
صـلى علـى النجاشـي فكنـت فـي الصـف الثـاني  -ليه وسلمصلى هللا ع-أن النبي  -رضي هللا عنه-عن جابر 
 أو الثالث.

 في الح )  الث ني  -رحمه هللا تع ل -نعم، يقو  المؤلف 
يعنري بعر   "صلى علـى النجاشـي -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-عن جابر بن عبد هللا "

وصرل  عليره، وصرف بهرم، و برر أربعرً ، يقرو  جر بر  أن نع ه في ال)وم الذي م   فيه، وخررج بهرم إلر  المصرل ، 
ال ف لصررحراء تسررتوعبهم فرري صررف  ف نرر  فرري الصررف الثرر ني أو الث لرر   ل)رر  علرر  مشررروعية تكث)ررر الصررفوف، وا 

   مرن صرل  عليره ث ثرة صرفوف فقر  أوجر ((واح ، فر   علر  مشرروعية تكث)رر الصرفوف، وقر  جر ء فري المسر لة 
 تكث)ر الصفوف مطلو ، نعم.وحسنه وصححه الح كم، المقصو  أن 

ما دفن فكبـر عليـه  صلى على قبر بعد -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 
 أربعا .

صـلى علـى  -عليـه الصـالة والسـالم-أن النبـي  -رضـي هللا عنهمـا-"عن ابـن عبـاس في هذا الح )  المروي 
، ولرم )ؤذنروه -عليه الص   والس م-   في الل)  ولم )خبروا النبي امرأ  سو اء، أو رج    ن يقم المسج  م قبر"

سرر    -عليرره الصرر   والسرر م-برذلك،  رر نهم تقرر لوا شرر نه أو شرر نه ، فصررلوا عليرره و فنرروه ب لل)ر ، فلمرر  أصرربح النبرري 
علرر  قبررر بعرر  مضرري  -عليرره الصرر   والسرر م-عنهرر  أو عنرره فرر خبر بررذلك، ثررم صررل  علرر  قبرهرر ، وصررل  النبرري 

شهر، وصل  عل  قتل  أحر  فري آخرر حي تره  ر لمو ع لهرم، المقصرو  أنره يصرل  علر  القبرر، يصرلي علر  القبرر 
 من لم يص   عليه، وال م نع من إع    الص   فق  ج ء م  )   عل)ه  ب لنسبة لمن صل  عليه، نعم؟

 .......طالب:
 مك وتصلي عليه وتنتق  من م  ن إل  يصلي عل)هم  لهم؟ يصلي عل  المجموع  لهم؟ يعني    واح  تجعله أم

م رر ن؟ وهللا مرر  أ ري هررذا يحترر ج إلرر   ل)رر ، مرر  لهررم مزيررة، يعنرري شرره اء أحرر  صررل  علرر)هم، واألصرر  أن الصرر   
علرر  الشرره)  غ)ررر مشررروعة، لكررن  رر لمو ع لهررم علرر  خرر ف برر)ن أهرر  العلررم فرري المرررا  ب لصرر  ، هرر  هرري صرر   

ء، وهرو المررجح عنر  جمرع مرن أهر  العلرم، وأمر  الشره)  فر  يصرل  عليره، حقيقية ذا  تكب)را ، أو هو مجرر   عر 



لكن لو م   لك قري  أو م   لك شخص عزيز عليرك وأنر  خر رج البلر ، ثرم علمر  بعر  ذلرك فصرل)  علر  قبرره 
 ال ب س، نعم؟

 .......طالب:
 .-إن ش ء هللا تع ل -إي نعم القري  وف   يصل  عليه، ) رك األجر 

 .......طالب:
ل     ح   منهم من أثبته  ومنهم من نف ه ، والواجر  الف تحرة، ومر  عر ا ذلرك سرنة، يعنري تفعر  أحي نرً ، وي برر ع

عل)ه  أربعً  مع رفع ال) )ن في التكب)ر، وهذا الث ب  عن ابن عمر، وفيه ح )   ال يسلم من مق  ، وع رضه قو  
 ابن عب س.

 .......طالب:
    األربعة إن ش ء هللا.

 ......الطالب:
 ؟إيش...... 
 .......طالب:

ال ف ألص  أنه  سرية.  ال هذا إذا وج  من )خ لف في ح م مسنون لو جهر به من أج  أن يعلم المخ لف، وا 
 .......طالب:

فري الجهرر ب آليرة أحي نرً ، يعلرم أن  -عليره الصر   والسر م-ليعلم أنه  سنة، يعلم أن قراءته  سنة،  م  فع  النبري 
ذا عرف الن س أنه سنة انته  الح مة، نعم. هذا سنة، ال  )خف  عل  الن س، وا 
كفــن فــي ثالثــة أثــواب يمانيــة بــيض  -صــلى هللا عليــه وســلم-أن رســول هللا  -رضــي هللا عنهــا-عــن عائشــة 

 سحولية ليس فيها قميص وال عمامة.
 في الح )   الرابع  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
الكتف)ن هرو إ راج الم)ر  فري  فنره  كفن" -صلى هللا عليه وسلم-ن رسول هللا أ -رضي هللا عنها-"عن عائشة 

ــوابوأثوابرره  بتخف)ررف اليرر ء نسرربة إلرر  الرريمن، واأللررف عرروض عررن اليرر ء الث نيررة، ولررذا  يمانيــة" "كفــن فــي ثالثــة أث
 خفف ، لو ق)   يمنية ص ر  ي ء مش   ؛ ألن ي ء النس  )ج  تش ) ه .

................................... 
 

 يرررررررر ء  يرررررررر  الكرسرررررررري زيرررررررر   للنسرررررررر  
 

مشر    لكرن لمرر  عروض بر أللف م رر ن الير ء الث نيرة والحرررف المشر   عبر ر  عررن حررف)ن، أحر  الحرررف)ن صر ر م رر ن 
األلف ف قتض  تخفيفه، يم نية، ولو ق)   يمنية لتع)ن التشر ) ، مثر  لرو ق)ر   تيميرة مرثً  ب لتشر )  متعر)ن، مر  فري 

 أب ًا، إنم  ي ء النس  مش   . شيء اسمه تيمية 
................................... 

 

 يرررررررر ء  يرررررررر  الكرسرررررررري زيرررررررر   للنسرررررررر  
 

 
 إذا عوض عن إح ى الي ء)ن ألف  م  هن  خفف ، فق)   يم نية.



  البسروا مرن ثير ب م البير ض، فإنره أط)ر  وأطهرر، فمن السنة أن ي رون الكفرن أبريض، وجر ء فري الحر )    "بيض"
 .ف)ه  موت كم((و فنوا 

حولية، نسبة إل  قرية اسمه   سحو  في اليمن، بيض... نعم؟ حولية""سَ   أو س 
 .الطالب:......

 وش هي؟
 .الطالب:......
 إيه موجو  .

عليرره الصرر   -مررن يسررتح  التكفرر)ن برر لمخط  الررذي هررو الحبررر ، ويسررت لون برر ن النبرري  -  لحنفيررة–مررنهم  "بــيض"
التسررجية غ)رر التكفرر)ن، التسرجية بعرر  التكفر)ن، تغطيررة يغطر  الم)رر  بهر ، أو قبرر   سررجي ببرر  حبررر ، نعرم -والسر م

التكف)ن حت  )جهز، المقصو  أن التسجية ال م نع من أن تكرون بر ي لرون مرن األلروان، نعرم المقصرو  أنره يسرج  
فبرر ي لررون  رر ن أمرر  التغطيررة     فنرروا ف)هرر  موترر كم((إذا سررجي برر ي لررون مررن األلرروان، البرريض نعررم للرجرر   والنسرر ء 

المقصو  الستر، ليس ف)هر  قمريص وال عم مرة، لريس ف)هر  قمريص وال عم مرة، لريس فري األثروا  الث ثرة التري  فرن 
به  قميص وال عم مة، من أه  العلم من )رى أنه يشرع التكفر)ن فري القمريص وفري العم مرة، مر ذا يقرو   عرن هرذا 

عم مررة، برر  القمرريص والعم مررة قرر ر زائرر  علرر  الث ثررة،  الحرر ) ؟ يقررو   "لرريس ف)هرر " لرريس فرري الث ثررة قمرريص وال
 فررن عبرر  هللا بررن أبرري فرري قميصرره، و ونرره  فررن هررذا المنرر فق رأس  -عليرره الصرر   والسرر م-ويسررت   برر ن النبرري 

المنرر فق)ن فرري قميصرره م  فرر   لرره ح)نمرر   سرر  العبرر س لمرر  جرر ءه مهرر جرًا،  سرر ه قميصررً ، ف  فرر ه بهررذا، وجبرررًا لخرر طر 
هللا الرج  الص لح الصح بي الجل) ، المقصو  أن األكف ن ليس ف)ه  قميص وال عم مة،  مر  هرو مر لو  ول ه عب  

 هذا الح ) ، وهو قو  جم ه)ر أه  العلم، نعم.
 :حين توفيـت ابنتـه زينـب، فقـال -صلى هللا عليه وسلم-دخل علينا رسول هللا  :عن أم عطية األنصارية قالت

 أو شـيئا  -يـرة كـافورا  خيتن ذلك بمـاء وسـدر، واجعلـن فـي األأكثر من ذلك إن رأ))اغسلنها بثالث أو خمس أو 
يعنـي إزراه، وفـي  ))أشـعرنها إيـاه(( :فقـال ،نـا حقـوهاآذنـاه فأعط فلمـا فرغنـا فإذا فـرغتن فـَذنني(( -من كافور

جعلنا رأسـها ثالثـة "و  :وأن أم عطية قالت ))ابدأن بمايمنها ومواضع الوضوء منها(( :وقال ))أو سبعا (( :رواية
 .قرون"

-"قالـت: دخـل علينـا رسـول هللا في هذا الحر )   حر )  أم عطيرة األنصر رية  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
وج ء عن  ابن م جه وغ)ره أنه  أم  لثوم، لكن هذا أصح، أصرح  "حين توفيت ابنته زينب -صلى هللا عليه وسلم

 ر   فري غسر  البنتر)ن، ورو  مرر  تغسر)له  لزينر  واألخررى ألم  لثروم أنه  زين ، وال يمنع أن تكون أم عطية ش
ــال:  ــب، فق ــه زين ــت ابنت ــك(("حــين توفي ــر مــن ذل    أو سرربعً ((فرري روايررة   "))اغســلنها بــثالث أو خمــس أو أكث

ال )نر في السربع، لكرن هر  بعر     أو سربع أو أكثرر مرن ذلرك((غس      أو بخمس((غس      اغسلنه  بث  ((
أكثر من ذلك؟ ليس في الح )  م  )   عليه، فرإذا أنقر  الرث   اكتفري بهر ، إذا أنقر  األربرع زير  خ مسرة؛ السبع 

مرر ه إلر  الح جرة والمصرلحة ال  ))إن رأيـتن ذلـك((ليقطع عل  وتر، إذا أنق  ب لس  زي  س بعة ليقطع عل  وتر 
 ))بمـاء وسـدر(()رزا  علر  حسر  الح جرة. إل  التشهي، يعني إن رأ)تن األمر يقتضي ذلك لع م انقط ع الخر رج ف



يغسر  الم)ر  ب لمر ء والسر ر  ونهر  أنظرف، مرن أهر  العلرم مرن يقرو   إن المر ء إذا خلر  ب لسر ر تغ)رر بره، وح)نئرذ  
)نقل  عل  مذه  الش فعية ومرذه  الحن بلرة مرن  ونره طهرورًا مطهررًا إلر   ونره طر هرًا، لكرن مر  )لرزم مرن هرذا أن 

و خل  في غسلة وأزي  في الث نيرة أو الث لثرة مر  ترم اسرت ال  مرن )جروز رفرع الحر   ب لمر ء )خل  الم ء ب لس ر، ول
 الط هر غ)ر المطهر، عل  أن تغس)  الم)  ليس عن ح  ، إنم  هو تعب .

وهرو نبر  ط)ر  الرائحرة يطرر  الهروام، ويسر ع  ))واجعلـن فـي األخيـرة كـافورا (( والس ر هو النبق  ))بماء وسدر((
-رة كـافورا  يخاجعلن في األ))أو كافورا  أو شيئا  من كافور(( ))قو  في الجسم، ف  يسرع إليه الفس   عل  بق ء ال

ال )ختلرف األمرر إال أننر  إذا قلنر    ر   ر فورًا(()خاجعلن في األ   أو( هذه للشك فه  ق     ((-أو شيئا  من كافور
 والمقصو  منه تط))  الرائحة وم  ذ ر. ش)ئً  من   فور ي في منه أي جزء يس)ر وال )لزم التكث)ر،

أعلمنر ه وأخبرنر ه  "فلمـا فرغنـا مـن الغسـل آذنـاه"فر علمنني وأخبرننري  فـَذنني(( -يعني من الغسر - ))فإذا فرغتن
الحقو أصله معق  اإلزار، المح  الذي يعقر  بره اإلزار مرن البر ن، ثرم أطلرق علر  اإلزار نفسره مرن  "فأعطانا حقوه"

را   الحرر   برر   إطرر ق المحرر   " أي اجعلنرره شررع رًا عل)هرر ، أو اجعلنرره ))أشــعرنها إيــاه(("فأعطانــا حقــوه، فقــال: وا 
  األنصرر ر شررع رًا لهرر ، والشررع ر  مرر  )لرري البرر ن مررن الثيرر  ، والرر ث ر  فرروق الشررع ر، وجرر ء فرري فضرر ئ  األنصرر ر 

يعنري إزاره، وفري روايرة   إير ه((   أشرعرنه يعنري هرم الرذ)ن )لرون شرعر البر ن لقرربهم، فقر     والنر س  ثر ر(( ،شع ر
 .  أو سبعً  من الغس  ((

يعنرري الجهررة اليمنرر ، فتغسرر  ال)رر  اليمنرر  قبرر  اليسرررى، والرجرر  اليمنرر  قبرر  اليسرررى،  "))ابــدأن بميامنهــا(("وقــال: 
 العطف عل  نية تكرار الع م ، ف  ن الح )  ))ومواضع الوضوء منها((والشق األيمن عمومً  قب  الشق األيسر 

ج ء بلفظ  "اب أن بمي منه ، واب أن بمواضع الوضروء منهر " هر  تتفرق الجملتر ن أو ب)نهمر  تعر رض؟ ط)ر  هر  فري 
تع رض ب)ن الجملت)ن أو م  فيه تع رض؟ م  فيه تعر رض، يعنري ابر أن بمي منهر  يقتضري أن تغسر  الرجر  اليمنر  

  ذا؟ قب  ال)  اليسرى، تغس  الرج  اليمن  قب  ال)  اليسرى في الوضوء
 .......طالب:

 إيش ف)ه ؟
 .......طالب:

ابر أن بمي منهرر  وابر أن بمواضررع الوضرروء منهر  هررذا مقتضر  الجملررة؛ ألن العطررف عنر هم علرر  نيرة تكرررار الع مرر ، 
مقتضرر  الجملررة األولرر   "ابرر أن بمي منهرر " أن تغسرر  الرجرر  اليمنرر  قبرر  ال)رر  اليسرررى، ومقتضرر  الجملررة الث نيررة  

وء منهر " أن تغسر  ال)ر  اليسررى قبرر  الرجر  اليمنر ، فيره تعر رض أو مر  فيره تعر رض؟  )ررف "ابر أن بمواضرع الوضر
ال م  فيه؟  )ف نرفع؟ نقو   الوضوء مسرتق  علر   ن فع هذا التع رض؟ أواًل  نعرف التع رض ب)ن الجملت)ن في وا 

فرري الوضرروء )برر أ صررورته الشرررعية  مرر  يصررنع الحرري )توضرر  قبرر  أن يغتسرر ، وهنرر  )وضرر  الم)رر  قبرر  أن يغسرر ، ف
 بمواضع الوضوء، وفي س ئر الغس   )ب أ ب لمي من قب  المي سر.

يعنرري ظفرنرر  رأسره  وجرر لن ه وجعلنرر ه ث ثرة قرررون، وفرري بعررض  "وأن أم عطيــة قالــت: وجعلنــا رأســها ثالثــة قــرون"
عليره الصر   -بر مره  الرواي    "وألق)ن ه خلف ه " اآلن "وجعلن  رأسه  ث ثة قرون" هرذا مرفروع أو موقروف؟ هر  هرذا

يعنري هر  هرذا مرن تصررف    اجعلرن فري األخ)رر   ر فورًا((؟ م  ق    اجعلن رأسه  ث ثة قررون  مر  قر    -والس م



النسررو  أو عررن علمرره واط عرره وأمررره أو إقررراره علرر  األقرر ؟ نعررم األكثررر علرر  أن رأس الم)رر  يضررفر، بعرر  تغسرر)له 
   ن أو امرأ . يضفر، ويجع  ث ثة قرون، ويلق  خلفه رج ً 

 .......طالب:
 إيه يمش  إيه، مقتض   ونه يقرن قرون....

 الطالب:......
 ه ه؟

 .......طالب:
، الحنفيرة -عليره الصر   والسر م-الزائ  )ؤخذ ال ب س، المقصو  أن هذا فيه م  )ر   علر  المشرروعية ولرو برإقراره 

راء ظهرهر ، وقر لوا  هرذا مرن فعر  النسرو  مرن غ)رر يقولون  ال، ال يضرفر وال شريء، يسررح ويفررق علر  وجههر ، وو 
، األصرر  الررذي )ررزا  مررن أجرر  التنظ)ررف فرري حررق الحرري )ررزا  ب لنسرربة للم)رر ؛ ألن -عليرره الصرر   والسرر م-علمرره 

 المقصو  تنظفيه.
 .......طالب:

 لكن األص  لم ذا غس  الم)  مو ل)نظف؟ ف   م  تقتضيه النظ فة )نظف.
بث   غس   أو خمس أو أكثر، األمر هن   اغسلنه ( لوجو  الغس  أو  أكثر(( ))اغسلنها بثالث أو خمس أو

غسر  الررث  ؟ وجررو  الغسرر  فقرر  أو اغسررلنه  برث  ؟ مررو مررر بنرر  سرر بقً  أن األمررر قر  )تعلررق برره مرر  )جعرر  األمررر 
  فري األمرر متجه إليه، يعني م  )جزئ واح  ، تعميمه ب لم ء   لحي م  )جزئ؟ ط)   اغسلنه ( هذا أمر، واألصر

الوجررو ، هرر  نقررو   بوجررو  الغسرر  واسررتحب   الررث  ؟ هرر  نقررو   إن األمررر للغسرر   اغسررلنه ( هررذا أمررر وجررو  
والررث   والخمررس والسرربع اسررتحب  ؟ ال سرريم  إذا أنقرر  برر ون ذلررك، أنقرر  غسررله بواحرر   أو برر ثنت)ن ف لث لثررة وجررو  

ال استحب  ؟  وا 
 .......طالب:

ث   متعلقة ب ألمر، ف غسلن )نت به أمران، أمر ب لغس  وأمر ب لتثل) ، هر  نسرتطيع أن استحب  ، إذًا اغسلنه ، ال
نقو   هذا األمر ب لغس  للوجو  واألمر بغس  التثل)  ل ستحب  ؟ نستطيع؟ ون ون ح)نئذ  استعملن  اللفظ الواح  

ال م  )جوز؟ اغسلنه  عن ن  أمرر ب لغسر ، الغسر  واجر ، فررض   ف يرة تغسر)  الم)ر ، وغسر  في معن)يه، )جوز وا 
الم)رر  ث ثررً  إن احترر ج األمررر بمتعلقرره مرر  نف رره غسرر  الررث   إيررش ح مرره؟ الررث   قلنرر   مسررتح ، مررن أ)ررن أخررذن  

إذًا اسرتعملن   نه ((لسراغ  االستحب  ؟ من األمر بغسله  ث ثً  اغسلنه ، ومن أ)ن أخذن  وجو  الغسر ؟ مرن قولره  
ال مرر  )جرروز؟ اسررتعم   اللفررظ الواحرر  فرري هررذا اللفررظ اغسررلنه  فرري المعن)رر)ن  فرري الوجررو  وفرري االسررتحب  ، )جرروز وا 

ال تقصر  هرذا، ال، الشر فعية )ج)رزون  ال م  )جوز؟ الجمهور م  )جوز، ال ب ، تقص  هذا وا  أكثر من معن  )جوز وا 
ال م  هي بظ هر ؟ يعني لو ق امك اث ن)ن واح  اسمه استعم   اللفظ في أكثر معن  في آن واح ، ظ هر  المس لة وا 

ال تقص  واح  مرنهم؟ نعرم؟ يم رن  محم  والث ني محم ، ثم صو  ي  محم ، التف  االثن ن، أن  تقص هم جميعً  وا 
 أن تقص  االثن)ن بلفظ واح ؟ إذا أر   أن ت عو االثن)ن قل   ي  محم ان.

 .......طالب:



 وش فيه؟
 .......طالب:

ي مرر  هررو...، نعررم؟ أصرر  اإلشرر    الررذي أور ترره مرر  هررو بظرر هر الظرر هر أن المسرر لة مرر  هرري بظرر هر  أصررً ، يعنرر
 عن  م، نعم؟ وش عن ك؟

 .......طالب:
 وش فيه؟
 .......طالب:

 التغس) ؟ فرض  ف ية، فرض  ف ية تغس)  الم) ، وتكف)نه والص   عليه و فنه  له  فروض  ف ية.
 .......طالب:

 إيش لون؟
 .......طالب:

 ، أثم    من علم وق ر عل  تغس)له ي ثم.ي ثمون لو  فنوه بغ)ر تغس) 
 .......طالب:

 إيش هو؟
 .......طالب:

ه  نقو   إن األمر هن  م   ام تعلق به استحب   نقو   اغسرلنه  علر  سرب)  االسرتحب   برث  ، ون خرذ الوجرو  
إمرر  أن    اغسرلنه  برث  ((مرن أ لرة أخررى، وجرو  أصر  الغسرر ؟ يعنري مر  عنر ن  وجرو  الغسرر  إال هرذا الرنص، 

نقرو   بوجرو  التثل)رر  أو نقرو   إن األمرر اغسررلنه  ل سرتحب   ون خرذ وجررو  التغسر)  مرن  ل)رر  آخرر، مرثً  هررذا 
وير تي بمر ء وسر ر بعر ، إشر  ال ، نعرم؟ نعرم مر  الصر رف مرن وجرو  الرث   إلر     اغسرلوه((الح )  الذي )ليره 

إلر  رؤيرتهن للح جرة، األمرر الثر ني  أن غسر  الحري الواح   مرثً  إذا أنقر ؟ ر  ذلرك علر  رؤيرتهن مرن جهرة، ر ه 
 وهو عن ح )  ي تف  فيه بتعميم الم ء ف لم)  من ب   أول ، إذا ق)   هذا تعب  ووجب  الث   م  )بع .

 .......طالب:
 ال التخ))ر  أو( التخ))ر...... )ب أ ب لس ر أو  شيء مع الغسلة األول ، والك فور في األخ)ر .

 .......طالب:
 ذا عمم؟إ

 .......طالب:
هو نقي م  )خرج منه شيء، افترض أن  شخص م  )خرج منه شيء، بقي م   خرج منه    شيء،    مر  فيره، 

 وال طلع شيء، سوى    هذا م  خرج شيء.
 .......طالب:

 وش هي؟
 .......طالب:



بو أو الص بون وتتر ه م  ال الس ر أو ، أن  إذا أر   أن تغتس  تعم ب نك ب لم ء، صح ثم بع  ذلك تضع الش م
 تتبعه م ء؟

 .......طالب:
إذًا الش مبو مرع األو ، السر ر مرع األو  مرع الغسر ، أوالهرن بر لترا  مرن أجر  أن ير تي المر ء علر  إزالرة مر  بقري، 

 ولو   ن ط هر م  )بق  عل  الب ن.
 نعم الح )  الس  س.

 :إذ وقع عـن راحتـه فوقصـته، أو قـال ف بعرفةقال: بينما رجل واق -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس 
وال  ،))اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، وال تحنطـوه: -صلى هللا عليه وسلم-فأوقصته، فقال رسول هللا 

رضـي -قال المصنف  ))وال تخمروا وجهه وال رأسه(( :وفي روايةتخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (( 
 سر العنق.ك: الوقص -هللا عنه

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
سرق  عرن  "إذ وقـع"فري حجرة الروا ع  قال: بينما رجل واقف بعرفة" -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس "

؟ الن قررة هرري الترري إيررشيعنرري مرر   فرري الحرر  ، الرروقص المررو  ب لحرر  ، فوقصررته الضررم)ر يعررو   "فوقصــته"راحلترره 
 وقصته أو الوقعة؟

 .......طالب:
ــه إيررش سررو  برره الن قررة؟ الن قررة واقفررة وطرر ح، إيررش سررو  الن قررة؟ هرري الترري تحر رر  وطرر ح؟  "إذا وقــع عــن راحلت

"بينمـا وم   في الح   بسب  الوقعرة أو بسرب  الن قرة؟ الن قرة مر  تحر ر   -أو وقصته-الوقعة أوقصته  فوقصته"
 ص)ر؟زلق وط ح، وش ص ر؟ وهي م  تحر  ، وش ي رجل واقف بعرفة إذ وقع"

 ..الطالب:.....
 ه ه؟

 .......طالب:
فوقصته الوقعة، يعني م   بسب  الوقعة، م   بسب  السقطة، ط)  افترض شخص عل  ج ار، فوقصته يعني 
السررقطة، الجرر ار سرروى لرره شرريء؟ نعررم؟ وقررع عرررن جرر ار فوقصررته، هرر  نسررتطيع أن نقررو   إن الجرر ار هررو الرررذي 

 ر   وأوقعته لكنه وقع عن راحلته، ه ه؟وقصه؟ م  يم ن، فلو أن ال ابة هي التي تح
 .......طالب:

 م  ) ريك، ال ال م  )لزم، نعم؟
 .......طالب:

 هو إن تحر   فهي السب .
 .......طالب:

 م  )لزم، ال ال م  )لزم.
 .الطالب:......



 يعني وط ته أو شيء؟
 .الطالب:......

 ج ار هو فوق ج ار فسق  فوقصته إيش اللي وقصه؟  ال ال هذا م  له  خ  أب ًا، ال ال، أن  افترض ب   الن قة
 .الطالب:......

وهنرر  فوقصررته الوقعررة، يعنرري نقررو   االشررتب ه فرري الضررم)ر لكونرره يحتمرر  أن يعررو  علرر  هررذا ألنهرر  مؤنثررة علرر   رر  
واقرف  ح   الوقعة والن قة والراحلة، ج ء هن  االشتراك وج ء هن  االحتمر  ، لكرن أنر  افتررض أن الن قرة واقفرة، هرو

 بعرفة "إذ وقع" م  ق    أوقعته.
 .الطالب:......

ال ال مر  فرري، فرري فوقصررته، فرري أوقصررته، فرري ف قعصررته، لكررن مررن الترري أقعصررته؟ أنرر  افترررض أنرره نعررس وطرر ح، 
وش ص ر؟ نعم؟ يعني السب  الذي م   بره، الوقعرة مرن ال ابرة مرن الراحلرة؛ ألنره يطريح برس علر  رقبتره، يحتر ج 

 أكثر من هذا؟
 لب:......الطا
 ه ه؟

 .الطالب:......
م  فري شريء مر  فيره مخر طر، النر س )ر برون الطير را  احتمر   تط)رر علر  جبر  مر  )بقر  نفرس، )ر برون، الغ لر  

 الس مة يعني، نعم؟
 .الطالب:......

 إيه نعم صح بع  الطيحة، الطيحة التي وقصته.
 ....الطالب:...

 فوقع إيه نعم.
 .الطالب:......
ته، وال جئتره، وال هري بلمره، أنر ق  عنقره مرن الطيحرة مرن الوقعرة، واحتمر   أنهر  تحر ر  وط حر  ال هي م  وصل

احتم   أنه..، لكن يقو   وقع، م  ق    أوقعتره، وقرع، الحر فظ ابرن حجرر يقرو   يحتمر  أن ي رون ف عر  ف وقصرته 
 الوقعة أو الراحلة ب ن تكون أص بته بع  أن وقع، ق    واألو  أظهر.

 ....الطالب:...
 يعني من الوقعة، خ ص ط ح عل  رأسه وأن ق  عنقه، يحت ج إل  أكثر من هذا؟ م  يحت ج.

 .الطالب:......
 ال ال األو  الوقعة، وقصته الوقعة أو الراحلة.

" ف   علر  أن المحررم يغسر   مر  ))اغسلوه((: -صلى هللا عليه وسلم-"وفي رواية: "فأوقصته" فقال رسول هللا 
ف ألمر متجه إل  الغس  ب لم ء والس ر، الس ر ليسر  فيره رائحرة  ))بماء وسدر((يغس  إذا م   يغتس  وهو حي 

ن  رر ن محرمررً   ن   نرر   ))وكفنــوه فــي ثوبيــه((فرر  محظررور فيرره أن يغسرر  فيرره الم)رر  وا  وي تفرر  بهمرر  برر لثوب)ن وا 



وا ، لكررن المحرررم ي فررن فرري  فررن فرري ث ثرة أثرر -عليرره الصرر   والسرر م-الث ثرة أفضرر ، علرر  مرر  تقرر م؛ ألن النبري 
ثوب)ن، إن احت ج إل  زي    ألن الثوب)ن م  ي في ن، ف)هم  شح عن تغطية جميرع ب نره )رزا  عل)همر  مر  يسرتره، لكرن 
الثوب)ن ال بر  منهر  ال علر  سرب)  الوجرو ؛ ألن المحررم الحري لره أن يغ)رر فري ثوبيره، لكرن مثر  هرذه الثير   التري 

 فن به .بوشر  به  العب    )نبغي أن ي 
ألن المحرم  ))وال تخمروا رأسه((الحنوط  أخ ط ف)ه  أطي   وروائح ط)بة ولذا منع منه  المحرم  ))وال تحنطوه((

هرذه هري العلرة فري  ونره  ))فإنه يبعث يـوم القيامـة ملبيـا ((ال )جوز أن يغطي رأسه، ال )جوز تغطية رأسه بح   
))وال "وفــي روايــة:  نرره )بعرر  )رروم القي مررة حرر    ونرره ملبيررً  ال يغطرر  رأسرره ألن إحرامرره مسررتمر إلرر  أن )بعرر ، ف

  وال منهم من يح م عل  الوجه ب لشذوذ، لكن ال  اعي للح م عليه وهو في الصرحيح  تخمروا وجهه وال رأسه(("
فعل  هذا إحرام الرج  في رأسه ووجهه، ومنهم من يقو   إن ع م تغطية المحرم لوجهره  تخمروا وجهه وال رأسه((

برر   االحتيرر ط؛ ألنرره إذا غطرر  وجهرره احتمرر  أن يغطرري رأسرره، لكررن مررن برر   اتقرر ء الشرربهة ال يغطرر  وجهرره،  مررن
 والصوا  أن الوجه أيضً  ممنوع المحرم الذ ر من تغط)ته   لرأس.

 .الطالب:......
)ر   عليره،  )ذ رون، يعني هو قو  أكثر أه  العلم عل  أن المرأ  إحرامه  في وجهه ، لكن م  فري فري المرفروع مر 

ليس في المرفوع م  )   عليه، ع ئشة تقو    ن ي شفن، إذا ح ذاهن الرج   األج ن  س ل  إح ان  خم رهر  علر  
 وجهه .

من أه  العلم من )رى أن المحررم إذا مر    غ)رره يغطر  رأسره  ))وال تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ((
أنرره )بعرر  ملبيرً  فرر   علرر  أن  -عليرره الصرر   والسر م-هررذا علررم النبري وجهره؛ ألنرره لرريس  ر  محرررم )بعرر  ملبيرً ، 

إحرامه مستمر، ومن ع اه من يشه  له؟ من يشه  له أنه )بع  )وم القي مة ملبيرً ؟ يعنري عمروم العلرة، ال يقولرون  
 .-عليه الص   والس م-هذه العلة خ صة بهذا الرج  الذي شه  له النبي 

 .الطالب:......
  )ف؟
 .الب:......الط

عليررره الصررر   -المقصررو  أن مرررن أهررر  العلررم مرررن )ررررى أنرره يغطررر  رأسررره ووجهررره، لمرر ذا؟ ألن هرررذا شررره  لرره النبررري 
أنه )بع  )وم القي مة ملبيً ، ومن ع اه يحت ج إلر  شره    معصروم، لكرن القرو  بعمروم العلرة متجره، ف ر   -والس م

و  مثر  هرؤالء الرذ)ن قر لوا عرن هرذا الرجر  أن غ)رره ال )بعر  من م   محرمً  ب ع  )وم القي مة ملبيً ، يعني هر  يقر
ملبيً  أن الشه)  الذي ي تي و مه )ثع  لونه لون ال م والريح ريح المسك ه  هو خ ص بهذا الرج  أو    شه) ؟ 

 حت  هم يقولون     شه)  هذه م)زته، نعم إذًا    محرم هذا مآله وح له.
هرذا الرجر   "الـوقص كسـر العنـق"  -المؤلرف -رضري هللا عنره-ق    "أسه(())وال تخمروا وجه وال ر "وفي رواية: 

 لم  سق  عن الراحلة أن ق  عنقه فوقصته، والخ ف في الضم)ر تق م.
 .الطالب:......

 )بع  عل  م  بقي من حجه؛ ألن هذا بعرفة م  بع  ب شر التحل .



 .الطالب:......
 الواح  ح م الجم عة  لهم يس لون، نعم؟أي شيء فيه ط)  يمنع   لمحرم الحي، يعني ح م 

 .الطالب:......
إنه ليسمع قرع نع لهم، إذا انتهوا من  فنه ب أ السؤا ، يعني مجر  مر  )نصررفون، أو يشررعون فري االنصرراف )بر أ 

نه ليسمع قرع نع لهم.  السؤا ، وا 
 .الطالب:......

 يسوغ نعم، م  في ب س، نعم.
 نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا. :قالت -عنها رضي هللا-عن أم عطية األنصارية 

ألن المررأ  ال  "قالت: نهينا عـن إتبـاع الجنـائز"في ح )  أم عطية األنص رية   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
  لرو تتبع الجن ز  مجر  إتب ع، وج ء م  )   عل  التحريم في ح )  ف طمة، في ح )  ف طمرة )ر   علر  التحرريم 

)ر   علر  أن النهري لريس  "ولـم يعـزم علينـا"هذا )   عل  تحريم إتبر ع الجنر ز ، وهنر      الك ي للفحتك الن ر((بلغ
نم  هو للكراهة، وأن النواهي متف وتة، منه  النهري الشر ) ، ومنهر  النهري الخف)رف، هرذا ب لنسربة إلتب عهر ،  للتحريم وا 

  لعرن هللا زوارا  القبرور، والمتخرذ)ن عل)هر  المسر ج  ه اللعرن، أم   خرو  المقر بر وزي رتهر  ب لنسربة للنسر ء فجر ء فير
ف لنسر ء ممنوعر   مرن هرذا، لكرن المررأ  إذا صرل  علر  جنر ز  فلهر  مرن الق)رراط مثر  مر  للرجر ، ف إلتبر ع  والسرج((

 غ)ر الص  ، واإلتب ع أيضً  غ)ر الزي ر  و خو  المق بر.
 .الطالب:......

  )ف؟
 .الطالب:......

 ؟وش تزور
 .الطالب:......

 تزوره  هذا ع م، خصص النس ء ب للعن.   لعن هللا زوارا  القبور((ال ال 
 .الطالب:......

 .  لعن هللا زوارا  القبور((ال م  ) خلن أب ، م  ) خلن المقبر ، اللعن صريح في هذا، اللعن اللعن 
 .الطالب:......

 نعم؟
 .الطالب:......

)ن ، فإم  أن يقر    إن تفر و  النهري تبعرً  لتفر و  النسر ء، فف طمرة لعظرم مق مهر  تمنرع ولم يمنعن ، يعني لم )ؤ   عل
المقصو  أن مثر  هرذا منهري عنره، سرواء  ر ن نهري  راهرة  ك الن ر((حت  للفب ش  مم  يمنع عنه غ)ره ؛ ألنه ق    

 أو نهي تحريم، والمقصو  به إتب ع الجن ز  والخروج معه  ال إل  المقبر ، نعم.
))أسرعوا بالجنازة فـإن تكـن صـالحة قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-أبي هريرة عن 

ن تكن سو   .ذلك فشر تضعونه عن رقابكم(( ى فخير تقدمونها إليه، وا 



  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
يعنري بمجرر   "بالجنـازة(())أسـرعوا قـال:  -صلى هللا عليـه وسـلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-"عن أبي هريرة 

م  تخرج الروح ويت ك  من خروجه  تب شر أسب   ال فن، تغس  وتكفن ويصرل  عل)هر  وتر فن، هرذا مقتضر  األمرر 
الترر خ)ر الررذي ال )ترترر  عليرره تغ)ررر فرري الم)رر  مررن -لكررن إذا ترترر  علرر  الترر خ)ر  ))أســرعوا بالجنــازة((ب إلسررراع 

رت  عليه المصلحة من ق وم من )رج  ق ومه في م   معقولة مقبولة، وت -رائحة  ريهة أو ت ذي أه  الم)  بهذا
يعني ب)ن ص ت)ن مثً ، )ؤخر من ص   الفجر إل  ص   الظهرر مرثً ، أو مرن الظهرر إلر  العصرر، األمرر فيره 

   ال  فن بع  ث ثة أي م، ف   علر  أن األمرر ب إلسرراع ل سرتحب -عليه الص   والس م-سعة وهلل الحم ، ف لنبي 
))فــإن تكــن صــالحة فخيــر تقــدمونها للوجررو ، لكررن شررريطة أن ال )تغ)ررر الم)رر  ويترر ذى ويررؤذي، والعلررة واضررحة 

ن تكـن سـوى ذلـك((يعني ال يحررم مرن هرذا الخ)رر الرذي )نتظرره  إليه(( يعنري غ)رر صر لحة وغ)رر ط)برة فشرر  ))وا 
 ، ال شرررك أن هرررذا شرررر )وضرررع عرررن تضرررعونه عرررن رقررر ب م، ف ألشررررار صرررحبتهم وبررر   سرررواء  ررر نوا أحيررر ء أو أمررروا

الرقرر  ، ف إلسررراع فرري تجه)ررز الم)رر  واإلسررراع ب فنرره هررو السررنة، لكررن إن ترترر  علرر  الترر خ)ر مصررلحة راجحررة فرر  
م نع منه، لكن ال )ؤخر ت خ)رًا بح)  يسرع إليه الفس  ، أو )ت ذى أهله أو ي ون سببً  في حرم نه من الخ)ر الرذي 

 مستح ، نعم.)نتظره، المقصو  أن مث  هذا 
علـى امـرأة ماتـت  -صلى هللا عليه وسـلم-قال: صليت وراء رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن سمرة بن جندب 

 فقام وسطها. في نفاسها
 في الح )  الت سع  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

ة ماتـت فـي على امـرأ -صلى هللا عليه وسلم-قال: صليت وراء النبي  -رضي هللا عنه-"عن سمرة بن جندب 
ـــام وســـطها" صرررل)  وراء النبررري صرررل  هللا عليررره علررر  امررررأ  والمررررأ  يصرررل  عل)هررر    لرجررر ، واأل لرررة  نفاســـها فق

ال مر  هري بشره)  ؟ شره)    ن   ن  علر  مر  جر ء فري األخبر ر شره)   وا  مستفيضة، و ذلك النفس ء يصل  عل)ه  وا 
عل)هرر ، فهرري شرره)   فرري اآلخررر  ال فرري أح رر م  إذًا يصررل  عل)هرر  وبهررذا تختلررف عررن شرره)  المعر ررة الررذي ال يصررل 

وهررذه هرري السررنة فرري موقررف اإلمرر م مررن المرررأ  إذا  "فقــام فــي وســطها"يعنرري بعرر  الرروال    "ماتــت فــي نفاســها"الرر ني  
م تر  أنره يقرف وسررطه  لي رون سر ترًا للوسرر  الرذي فيره العرور  عررن اطر ع الرجر   المصررل)ن عليره، إذ لرن يعرر م أن 

ء من المررض، أقرو   ال يعر م، وجر  فري مثر  هرذه المن سرب   أشري ء  ث)رر ، وقرع محظرورا  )وج  من في قلبه شي
في هذه المواطن، والقلو  متف وتة منه  القل  الم)  الذي يشرأ  لمث  هذه األمور، ومنه  م  هو أفض  من ذلك 

ن  ر ن ف   عل  أن موقف اإلم م من الم)  إن   ن امرأ  فهو  "فقام في وسطها" م  هو األص   في وسرطه ، وا 
 رجً  فعن  مق ب  رأسه.

 .الطالب:......
شه)  ، لكن شه)   آخر ، يعني تختلف في أح  م ال ني  ليس  بشره)  ، هري شره)   فري أح ر م الر ني  ألن الشره اء 

)رر )تف وتون، شه)   ني  وآخر ، شه)   ني  فق ، شه)  آخر  فق ، شه)  ال ني  واآلخر  من مر   فري الجهر   مقبر  غ
 م بر وال غ  ، المقصو  أنه م   في الجه   مخلصً  في ذلك، هذا شه)  ال ني  واآلخر ، تثب  له أح  م ال ني .

 .الطالب:......



جرر ء النهرري عررن اإلطرر ق؛ ألن هررذا مررن برر   الشرره   ، إنمرر  يعلررق ب لمشرر)ئة أو )رجرر  لرره ذلررك، المقصررو  أن هررذا 
نمرر  ترجرر  لرره شرره) ، نعررم، بغررض النظررر عررن فرر ن بع)نرره، ولررو  مرر   علرر  هررذه الصررفة مرر  نجررزم ب نرره شرره) ، وا 

الشه   ، ج ء النهي عن هذا، وشره)   نير  فقر ، يعنري ال يغسر  وال ي فرن وال يصرل  عليره مر   فري المعر رة لكرن 
غرر   أو ليقرر   أو مرر  أشرربه ذلررك، هررذا لرريس لرره مررن األجررر شرريء فرري اآلخررر ، وشرره)  اآلخررر  فقرر   ون الرر ني  مثرر  

 حريق والغريق والنفس ء وم  أشبه ذلك.المبطون وال
 .الطالب:......

هو إذا   ن الشخص حر )  عهر  ب لنسر ء ال شرك أنره )بقر  فري قلبره شريء مرن التعلرق بهرن، حر )  عهر  بمق رفرة 
النس ء )بق  في نفسره شريء، أمر  بع)ر  العهر  ي رون نسري مر  )تعلرق ب لنسر ء، نعرم، لكرن إذا  ر ن مرن مح رمهر  مرن 

 ثً ، أو أخوه  فهو أول  به ، تلك قضية ع)ن عل)ه  بعض اإلش   ، نعم.ول ه ، أبوه  م
بـرئ مـن الصـالقة  -صلى هللا عليـه وسـلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي موسى عبد هللا بن قيس 

 .والحالقة والشاقة
 التي ترفع صوتها عند المصيبة. :الصالقة :قال المصنف
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

صـلى هللا عليـه -قـال: إن رسـول هللا  -رضـي هللا تعـالى عنـه -األشرعري - "عن أبي موسـى عبـد هللا بـن قـيس
تبرأ من الص لقة والح لقة والش قة، الص لقة  التي ترفع صروته  عنر     ليس من ((تبرأ في ح م قوله   برئ" -وسلم

نعررم، فهررذه الصرر لقة الترري ترفررع صرروته  عنرر   المصرر)بة، واألصرر  فيرره السرر)ن وأبرر ل  صرر  ًا أصررله  سرر لقة، سررلقو م،
، وبرررئ مررن الح لقررة الترري تحلررق شررعره  بسررب  المصرر)بة، وبرررئ مررن -عليرره الصرر   والسرر م-المصرر)بة برررئ النبرري 

الشرر قة الترري تشررق ثوبهرر ، واألصرر  هررذا أن ي ررون فرري النسرر ء لجررزعهن وعرر م صرربرهن، لكررن إذا وجرر  فرري الرجرر   
  مررن )رفررع صرروته أو يحلررق شررعره، أو )لطررم خرر ه وصرر ره، أو يشررق ثوبرره الح ررم فرر لح م واحرر ، إذا وجرر  فرري الرجرر 

واح ، وفي هذا وع)  ش )  عل  من فع  هذه األفع   وجزع ولم يصبر عل  م  ق ر هللا فهو متوع  بر لبراء  منره، 
ن استح  ذلك ف مره أش  وأخطر، نعم.  وا 

ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها  - عليه وسلمصلى هللا-قالت: لما اشتكى النبي  -رضي هللا عنها-عن عائشة 
أتتـا أرض الحبشـة فـذكرتا مـن حسـنها وتصـاوير  ة، وكانـت أم سـلمة وأم حبيبـةماريـ :بأرض الحبشة يقـال لهـا

))أولئك إذا مات فيهم الرجل الصـالح بنـوا علـى قبـره مسـجدا ، وقال:  -صلى هللا عليه وسلم-فيها، فرفع رأسه 
 .أولئك شرار الخلق عند هللا(( ثم صوروا فيه تلك الصور،

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
مرررض فرري مرررض موترره  "-عليــه الصــالة والســالم-قالــت: لمــا اشــتكى النبــي  -رضــي هللا عنهــا-"عــن عائشــة 

"ذكـر بعـض نسـائه وج ء التصريح ب م سلمة وأم حب)بة، وهن ممن ه جر إل  الحبشة  "ذكر بعض نسائه"األخ)ر 
 "يقال لها"التي ه جرن إل)ه ،  "بأرض الحبشة"في بعض الرواي    رأت ه ، يعني أم سلمة وأم حب)بة  كنيسة رأتها"

الكنر ئس  "فذكرتا مـن حسـنها وتصـاوير فيهـا"و  ن  أم سلمة وأم حب)بة أتت  أرض الحبشرة  "مارية"يق   للكنيسة  
، )نشرغلون بهر  عرن لر  العبر   ، وهرذا مرن يعتن  ف)ه  مرن الن حيرة الجم ليرة والرسروم الفنيرة؛ ألن هرذا حضرهم منهر 



شررؤم المخ لفررة، إذا وقررع اإلنسرر ن فرري مخ لفررة وعوقرر  بمرر  يسررلبه أحرروج مرر  يحترر ج إليرره، يعنرري هررذا منررع مررن زخرفررة 
المسرر ج ؛ لررئ  ي ررون سررببً  فرري إذهرر   الخشرروع للمصررلي، وهررؤالء هررذا حضررهم مررن هررذه العبرر   ، هررذه التصرر وير 

ذلررك سرروء فصرروروا مررريم والمسرريح، صرروروا، ف)هرر  تصرر وير لهررم، المقصررو  أن هررذه  الحسررنة والجم)لررة، وزا وا علرر 
 محرم   ال )جوز التص وير في أم كن العب   .

))أولئــِك إذا مـات مـنهم الرجـل الصـالح بنـوا علـى قبــره وقـال:  رأسـه -صـلى هللا عليـه وسـلم-"فرفـع رسـول هللا 
ق بعض، صور وتم ث)  في م  ن العبر   ، وأيضرً  قبرر " ظلم   بعضه  فو مسجدا ، ثم صوروا فيه تلك الصور((

في المسج  ف ن  يقب  لهؤالء، إض فة إل  أنهم حرفروا وبر لوا و فرروا، ف لمقصرو  أن مثر  هرؤالء صرنعوا مر  صرنعوا 
وقل هم من قل هم من المسلم)ن، وجعلوا القبور في المس ج ، وزخرفوا المس ج ، فهؤالء ف)هم شبه مرن شررار الخلرق 

ق  ي ون الر افع فري أو  األمرر ترذ ر    أولئك  إذا م   منهم الرج  الص لح بنوا عل  قبره مسج ًا(( تع ل  عن  هللا
صرر ح  القبررر؛ لي ررون مع)نررً  لهررم علرر  النشرر ط فرري العبرر   ، فررإذا تررذ روا هررذا العبرر  الصرر لح نشررطوا، ثررم بعرر  ذلررك 

المسرج  إال لتطلر  منره الح جر  ؛ ألنره رجر   )خلف الخلوف في ت)هم الشيط ن يقو   م  وضرع هرذا القبرر فري هرذا
ص لح، أو ليصل  عن ه، وتحص  البر ة بجواره، وق  وقع هذا في هذه األمة في  ث)ر من األقط ر، وتت بع الن س 
عليه في الشرق والغر  إل  أن قيض هللا لهر  فري العصرور المتر خر  اإلمر م المجر   الشر)خ محمر  برن عبر  الوهر   

، فرر نبرأ لهررذه القضررية، وأخرررج القبررور مرر  اسررتط ع منرره أن )خرررج القبررور مررن المسرر ج ، هرر م  -رحمرره هللا تعرر ل -
 المس ج  واألبنية عل  القبور بسب   عوته، ورجوع الن س إل  الحق، وفي الح )  الذي )ليه ح )  ع ئشة، نعم.

 :الـذي لـم يقـم منـهفـي مرضـه  -صلى هللا عليـه وسـلم-قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنها-عن عائشة و 
ولوال ذلك ألبرز قبره غير أنه خشي أن يتخـذ  :قالت ))لعن هللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد((

 مسجدا .
في مرضه الـذي لـم يقـم  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنها-"وعن عائشة يقرو   

إذا مر   فر)هم   ال)هرو  والنصر رى اتخرذوا قبرور أنبير ئهم مسر ج ، أولئرك    لعرن هللافري مرضره الرذي مر   فيره   "منه
 ))لعـن هللا اليهـود والنصـارى اتخـذوا قبـور أنبيـائهم مسـاجد((وهن  يقرو    عل  قبره مسج ًا(( االرج  الص لح بنو 

وا علرر  قبررورهم لعررن اللعررن هررو الطررر  واإلبعرر   عررن رحمررة هللا تعرر ل ، ولعررن ال)هررو  ظرر هر؛ ألن لهررم أنبيرر ء ووضررع
 ؟ نعم؟-عليه الس م-المس ج ، وأم  النص رى لهم نبي غ)ر عيس  

 .الطالب:......
  لعرن هللا ال)هرو  ال خلن  عل  القو  الصحيح، النص رى ليس لهم نبري إال عيسر  وعيسر  لرم يقبرر، ف )رف يقر    

م مر   -عليره السر م-ن  )رن عيسر  عيس  لم يقبر؟ إم  أن يق    أنبي ء ال)هرو  أنبير ء للنصر رى؛ أل والنص رى((
   اتخذوا قبور أنبي ئهم وصر لح)هم مسر ج ((، أو يق    م  في الرواية األخرى  -عليه الس م-لم  ج ء به موس  

في رررون ال)هرررو  اتخرررذوا قبرررور األنبيررر ء، والنصررر رى اتخرررذوا قبرررور الصررر لح)ن مسررر ج ، بمعنررر  أنهررر ........ ويصرررل  
  ال تجلسروا علر  أو    ال تصرلوا إلر  القبرور وال تجلسروا عل)هر ((ص   إل  القبرور، عن ه ، وق  ج ء النهي عن ال

 -عليه الص   والسر م-النبي  : "ولوال ذلك ألبرز قبره"-رضي هللا عنها-"قالت عائشة  القبور أو تصلوا إل)ه ((
 رزًا لج ء من جر ء وبنر  عليره م  أبرز قبره،  فن في ب)  ع ئشة، فلم )برز قبره خشية أن )تخذ مسج ًا، لو   ن ب



، و  ن ب)  ع ئشة مستق  بع)  -رضي هللا عنه -مسج ، غ)ر أنه خشي أن )تخذ مسج ًا، ف فن في ب)  ع ئشة 
عن المسج  ب)نه وب)ن المسج  السرور خر رج المسرج ، ثرم بعر  ذلرك احتر)ج لزير    المسرج  فري عهر  الول)ر  برن عبر  

ر ممرن وجر  مرن الصرح بة والتر بع)ن، المقصرو  أنره حصر  اإلن ر ر، لكرن الملك ف  خ  في المسج ، وأن ر من أن 
تت بع الن س عل  ذلرك، وتر اولوه األئمرة عرن األئمرة ولرم يحصر  بعر  ذلرك أن أبطلر  الصر   فري المسرج  النبروي؛ 

برور مر  ألنه لم )بن  عل  المسج ، المسج  مبني قب  القبر، والم)  م   فن في المسج ، ف لمسج  قب  القبر، والمق
قبر في المسج ، ولهذا تصحح الص   في المسرج  النبروي بخر ف مر  إذا  فرن م)ر  فري المسرج ، أو بنري مسرج  
ن  رر ن  علرر  قبررر فرر  برر  مررن أن ي ررون الح ررم للسرر بق منهمرر ، إن  رر ن الم)رر   فررن فرري المسررج  )نرربش ويخرررج، وا 

عليره -)ر  علر  القبرور وبر)ن مسرج  النبري المسج  بني عل  القبر )هر م، وهنر  يظهرر الفررق بر)ن المسر ج  التري بن
يقرو  ابرن القريم    اللهم ال تجع  قبرري وثنرً  يعبر ((بقوله   -عليه الص   والس م-، و ع  النبي -الص   والس م

  -رحمه هللا تع ل -
 ف جرررررررررررررررر   ر  العرررررررررررررررر لم)ن  عرررررررررررررررر ءه

 

 ف ح طرررررررررررررررررررررره بث ثرررررررررررررررررررررررة الجررررررررررررررررررررررر ران   
 

  القو  ب ن هذه ال عو  أج)ب   م  يقرو  ابرن القريم ويقررره جمرع ث ثة ج ران ال يستطيع أح  أن يستقبله، هذا عل
مررن أهرر  التحق)ررق، ولكررن وجرر  مررن يسررج  إلرر  القبررر وظهررره إلرر  الكعبررة، مثرر  هررذا ال شررك أنرره ع برر ، ع برر  للقبررر، 
س ج  له، مث  هذا س ج  للقبر، أم   ونه مسرج  صربغته صربغة المسرج  )رتر  ه النر س فري  ر  وقر  مرن أجر  أن 

 إليه، ومن أج  أن.. فهذا لم يحص ، يعني إذا وج  من أفرا  فإن هذا ال يعني أن ال عو  لم تج ، نعم.يصلوا 
))لـيس منـا مـن ضـرب قـال:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-عـن النبـي  -رضـي هللا عنـه-عن عبد هللا بـن مسـعود 

 .الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية((
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

أي  ))لـيس منـا(("أنـه قـال:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-عـن النبـي  -رضـي هللا عنـه-"عن عبد هللا بـن مسـعود 
ليس عل  طريقتن ، وليس عل  ه )ن ، ب  ه يه مخ لف لطريقتن  وسنتن  من فع  هذه األفع    من ضرر  الخر و  

))ودعــــا بــــدعوى برررررئ منهرررر   -عليرررره الصرررر   والسرررر م-بسررررب  المصرررر)بة، وشررررق الج)ررررو  وتقرررر م الشرررر قة، النبرررري 
 قرولهم  وسرن اه، وظهرراه، وسر) اه، هرذه  عر وى الج هليرة، )ر عون ب لوير  والثبرور بسرب  هرذه المصر)بة  الجاهليـة((

ذا اسرتح   التي وقع  بهم، و ر  هرذا )ر   علر  أن هرذه األفعر   مرن  بر ئر الرذنو  نسر   هللا السر مة والع فيرة، وا 
 تح  ذلك، نعم.ذلك خرج يعني ليس من  )نن  إذا أس

))من شهد الجنازة حتى يصلى : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 
 مثـل الجبلـين العظيمـين(()) :قـال قيل: وما القيراطـان؟ ((له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطانفعليها 
 .))أصغرهما مثل جبل أحد(( :ولمسلم

  -حمه هللا تع ل ر -يقو  المؤلف 
))مـن شـهد الجنـازة حتـى : -صـلى هللا عليـه وسـلم-قـال: قـال رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه-"وعن أبـي هريـرة 
  حترر  يصررل  عل)هرر  فلرره يعنرري مررن ب)رر  أهلهرر     مررن تبعهرر ((يعنرري حضررره ، بعررض الروايرر     "يصــلى عليهــا((

يعنرري مررن الصرر   حترر  ترر فن حضررر الرر فن  ((  ومررن شرره ه المقصررو  أن الق)ررراط مرترر  علرر  الصرر  ،  ق)ررراط((



   من شه  الجن ز  حت  يصرل  عل)هر  فلره ق)رراط، ومرن شره ه  حتر  تر فن فلره ق)راطر ن((   فله ق)راط ن((وش رك 
"قيــل: ومــا القيراطــان؟ فرر لمجموع؟ ث ثررة أو اثنرر)ن؟ اثنرر)ن؛ ألن الق)ررراط)ن للمجمرروع، لمرر  تقرر م مررن الصرر   والرر فن 

 "))أصـغرهما مثـل جبـل أحـد(("ولمسـلم: تمث)  للعم  العظيم بر لجرم العظريم الجبر  مرثً ،  "(())مثل الجبلينقال: 
تصور أن اإلنس ن )وضع في  فة حسن ته مث  جب  أح ، وهذا بسرب  صر   واحر  ، أو شرهو  جنر ز  واحر  ، وقر  

ويتبعهرر  ويشره ه ، هررذا فرطنر  فري القررراري ، نعرم ومررن أهر  الفضرر  مرن )تتبررع الجنر ئز فرري مواطنهر  ويصررلي عل)هر  
)بحرر  عررن األجررر، وال شررك أن تتبررع مثرر  هررذه األمررور مررن ع مرر   التوف)ررق، وفرري مق بلرره مررن ع مرر   الحرمرر ن 
والخذالن أن )وج  اإلنس ن في مسج  يصل  فيه عل  جن ز  وال يصلي، وهذا يحص   ث)رًا، في الحررم)ن يحصر  

 ؟ قر    أنر  مصرلي أمرس علر  واحر ، وشر   مرن الشرب   ق)ر   ث)رًا، أن  قل  لشخص  لم ذا لم تصر   علر  الجنر ز 
لرره  لمرر ذا مررر  تصررلي علرر  الجنررر ز ؟ قرر    ألن ال يظررن وجوبهررر ، لبيرر ن الجررواز، حرمررر ن، وهللا حرمرر ن، فليحررررص 
اإلنس ن عل  مث  هذا، وهو ب مس الح جة إل  الحسن   التي تكون في مق ب  بح ر الس)ئ   التري )تخروض ف)هر  

 .- الس مة والع فيةنس   هللا-الن س 
 .الطالب:......

 ه ه؟
 .الطالب:......

 إيش ف)ه ؟
 .الطالب:......

ذا حص  منه  ض)ق ف ألحي ء أول .  هن ك  اخلة في اللفظ، وهللا إذا لم تض)ق عل  األحي ء ف  م نع، وا 
 اللهم ص  وسلم عل  عب ك...

 .الطالب:......
 ه ه؟

 .الطالب:......
، ومجموع الجن ئز، يعني لو صلي عل  عشر في آن واح  عشر  قراري ، -إن ش ء هللا-)   اخلة في عموم الح 
 وفض  هللا واسع... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) كتاب الزكاة -شرح عمدة األحكام 

  لكريم الخضيرا عبد :الشيخ

 

  .الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته
 سم. 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
  األنبياء والمرسلين.والصالة والسالم على أشرف  ،مد هلل رب العالمينالح

  .اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين
  :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
 كتاب الزكاة 

 - بلج بن لمعاذ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال :قال -مارضي هللا عنه- عباس بن هللا عبد عن
 وأن، هللا إال إله ال أن يشهدوا أن إلى فادعهم جئتهم فإذا ،كتاب أهل قوما   ستأتي إنك)) :اليمن إلى بعثه حين

 ،وليلة يوم كل في صلوات خمس عليهم فرض قد هللا أن فأخبرهم بذلك لك أطاعوا هم فإن ،هللا رسول محمدا  
 هم فإن، فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم فرض قد هللا أن فأخبرهم بذلك لك أطاعوا هم فإن

 .((حجاب هللا وبين بينها ليس فإنه ،المظلوم دعوة واتق ،أموالهم وكرائم فإياك بذلك لك أطاعوا
يقو   .نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله ،الحم  هلل ر  الع لم)ن

   - ل رحمه هللا تع-المؤلف 
 كتاب الزكاة

ال وين؟ إيه سبق  ،ن هن  في  ت   الطه ر ، أظوالكت   سبق التعريف به  مراراً  نعم  ت   الطه ر  شرح هن  وا 
  .التعريف به وال م نع من التذ )ر بشيء من ذلك

 ،اجتمعواتكت  بنو ف ن   وأص  الم    )   عل  الجمع، ومنه ً ،و تب و ت بةً  ف لكت   مص ر  ت  ي ت   ت ب ً 
المرا  ب لمص ر اسم المفعو  مث  الحم  )را  به  ،والمرا  به هن  الم تو  ، ت)بة  وجم عة الخ)  يق   له 

نه  من   إف لمرا  هن  ب لكت   الم تو  الج مع لمس ئ  الز   ، والكت   والكت بة يقو  أه  العلم ،المحمو 
ب جتم ع الحروف والكلم  ، وال يح    م  يح   ت ريجي ً ف لكت   إن مص  ر السي لة التي تح   شيء فش)ئً ،ال

  .ال ، فعة واح     لقي م مث ً 
وز    األموا   ،للصي م ولذا ج ء في ز    الفطر أنه  طهر والز    تطلق في اللغة ويرا  به  النم ء والتطه)ر، 

َواِلِهم  َصَدَقة { { ؟عمن ء؟ألي شي ؟ليش [( سور  التوبة371 ] }ُخذ  ِمن  َأم  ُرُهم  ف لز    في  [( سور  التوبة371 ] }ُتَطهِ 
تطهره من  ،وتطهر ص ح  الم   من األوص ف الذميمة ه،ينموت ص  الطه ر  فهي تطهر الم   وتز يهاأل

والم حظ    م  نقص م   من ص قة((  وثب  في الح )  ،  م  أنه  تنظف الم   وتنميه،صفتي البخ  والشح
ألنه ق  يقو  ق ئ    )ف تنمي  ؛ويزي ون عل)ه  من أنواع الص ق   أموالهم تزي  ،ا أن الذ)ن )خرجون الز و 



ص ر الب قي تسع م ئة وخمسة  ،ألف ري   أخرجن  منه خمسة وعشرين ري   ز    ؟الم   واألمر محسوس
 انظر إل  الع قبة،  م من شخص ،ال أخي م  نقص  نقو  ؟!تنمي الم  ؟ نقص الم     )ف تقو  ،وسبع)ن

و م من  ، والواقع يشه  بذلك،وتزي  ، وأمواله تنموأضع ف مض عفة عن الز    ،بثل  م له ،تص ق بشطر م له
ولم يستف  من م له ال في  )نه وال في  ،وض ع م له ،واضمح  م له ،وبخ  به  ،شخص شح ب لز    المفروضة

  . ني ه، ب  بعضهم ص ر م له وب   عليه
  بني اإلس م عل  ق     -م رضي هللا عنه-لح )  عب  هللا بن عمر  ؛م ب إلجم عالز    ر ن من أر  ن اإلس 

)ت ء الز   ، اً وأن محم  ،ال إله إال هللان شه    أ خمس  ق مة الص  ، وا   والحج، وصوم رمض ن(( رسو  هللا، وا 
 ،خذ  منه قهراً ومن اعترف بوجوبه  ومنعه  أ ،من جح  وجوبه   فر إجم ع ً  ،فهي ر ن من أر  ن اإلس م

 ،ب التف ق مع الصح بة ق تلوا الذ)ن منعوا الز    -وأرض ه رضي هللا عنه-والص )ق  ،ت خذ منه قهراً  ،وقوت  عل)ه 
؛ ألن وأم  من جح  وجوبه  فهو   فر ب  نزاع ،نه  عظيم، فش وأقسم ب هلل ليق تلن من فرق ب)ن الص   والز   

م له مع اعترافه بوجوبه  فق  أت  موبقة من   م، ومن منعه  فلم )زكاإلس )ن وجوبه  معلوم ب لضرور  من 
والقو  ب فره قو  معروف عن  أه   ،والجمهور عل  أنه ال ي فر بذلك ،وعظيمة من عظ ئم األمور ،الموبق  

م وهو رواية عن اإلم  ،والقو  ب فر ت رك أح  األر  ن العملية قو  معروف ،لكن الجمهور عل  خ فه ،العلم
لكن  ،هذا القو  قو  معروف عن  أه  العلم  بن تيمية في  ت   اإليم ن، أقو اأحم  ذ ره  ش)خ اإلس م 

ن الكت   والسنة مواأل لة عل)ه  متض فر   ،الجمهور عل  أنه ال ي فر إال بجح  وجوبه ، ف لز    ش نه  عظيم
جم ع األمة  وهي قرينة الص   بنصوص  ث)ر .  ،وا 
 في الح )  األو    -حمه هللا تع ل ر -يقو  المؤلف 

 .جبل بن لمعاذ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا عنهما- عباس بن هللا عبد عن
أخب ره ومن قبه ، -عليه الص   والس م- ابن عم النبي ،ةلوأح  العب   ،وترجم ن القرآن ،حبر األمةابن عب س 

عليه الص   - عرفهم ب لح   والحرام، ق   له النبي، ومن أعلمهم وأ ح بةومع ذ بن جب  من ج  الص ،شه)ر 
ف ب)ن وذلك سنة تسع أو عشر أو ثم ن عل  خ  ،إل   )ن اإلس م و اعي ً  معلم ً  اليمن إل  بعثه ح)ن -والس م

ليه الص   ع-ويعلمهم األح  م إل  أن ق م بع  وف   النبي  ،الن س إل  ال )ن أه  العلم، وم   ف)ه  ) عو
 أهل قوما   ستأتي إنك))  ق   ح)نم  بعثه إل  اليمن ليستع  لمن أم مه -عليه الص   والس م- النبي ،-والس م
لقي ف لذي ) ،وال شك أنه بمث  هذا يستع  لمن أم مه، ف   إنس ن )هتم لمن أم مه بق ر مستواه العلمي ((كتاب
شك أن )هتم أكثر  والذي ) رس المنته)ن ال ،من ) رس ط   علمعن  عوام ال )تهم وال يحت ط لنفسه مث    لمة

عليه الص   - ف لذي أم مك هو الذي يح   اهتم مك، النبي ،هذا شيء معروف ،نعم ،ممن ) رس المبت ئ)ن
ف الحتي ط في مخ طبة من مث   ،لكي يحت  لنفسه نك ست تي قومً  أه   ت  ((إ    ق   له هذا الك م -والس م
 عن هم.األوث ن الذ)ن ال علم  من االحتي ط ممن ليس  ذلك من عب  الذ)ن عن هم شيء من العلم أش  هؤالء 

وجهة نجران وم   ،واليمن فيه )هو  ،واألص  أن أه  الكت   هم ال)هو  والنص رى    إنك ست تي قومً  أه   ت  ((
وال)هو  أيض   ،الجزير  جنو  عل     ح   أه  الكت   موجو )ن في ،وااله  ف)ه  نص رى في ذلك الوق 

 وخ)بر وغ)ره .  موجو )ن في الم )نة



)رسم منهج  -عليه الص   والس م- النبي ،جئتهم فإذا ،وأه  إعرابه  ب   من قوم   إنك ست تي قوم أه   ت  ((
ن ية ب ل رجة )جع  األهم هو في الع ،االهتم م ب ألهم ،وهذا المنهج )تمث  في االهتم م ب ألهم فم   ونه ،لل ع  

 م إنم  ي ون ا عوهم إل  اإلس م واإلس ،فإذا جئتهم ف  عهم إل  اإلس م ،ثم الذي )ليه ،األول ، ثم الذي )ليه
أه  الكت   الذ)ن نز  القرآن وهم  ،هللا رسو  محم اً  وأن، هللا إال إله ال أن يشه وا أن إل  ف  عهم ب لش ه  ،

في  ، وفي غ)ره  من أقط ر األرض،هم في الم )نة النبوية و من ، ذموجو ون في األرض  من بع  إل)هم مع
ذلك الوق  هم أه   ت  ، وسموا أه   ت   في التنزي  في القرآن مع أن عن هم شيء من الشرك، وتختلف 

تخصهم )ختلفون به  عن س ئر طوائف الكفر من المشر )ن  ولهم أح م ً  ،مع ملتهم عن مع ملة المشر )ن
وطع مهم ح  لن  بخ ف طوائف الكفر غ)ر أه  الكت  ، وف)هم  ،وتن ح نس ئهم ،تح  ذب ئحهم ولذا وغ)رهم،

 ،بن هللااعزير   وال)هو  يقولون  ،المسيح ابن هللا  النص رى يقولون  ،يقولون  إن هللا ث ل  ث ثة ،شرك يشر ون 
ومن شك في  ،هم  ف ر إجم ع ً  ،عل     ح   هم ف)هم شرك، ولذا يقرر جمع من أه  العلم أنهم ليسوا مشر )ن

أو يق    ف)هم  ؟نهم مشر ون لوجو  الشرك ف)هم  إلكن ه  يق   ،، هم  ف ر ال إش    في هذا فرهم  فر إجم ع ً 
وفرق ب)ن أن تقو   مشرك وفيه  ،-رحمه هللا تع ل -بن رج  ا م  قرر ذلك الح فظ  ،ف)هم شرك  يق   ؟شرك

ولذا )رى جمع من أه  العلم أنه ال يحت ج  ،فرق ب)ن هذا وهذا ،يه ج هليةوج هلي وف ،شرك، ومن فق وفيه نف ق
{  -ج  وع -في نس ء أه  الكت   إل  مخصص )خرجهن من قوله  ِمنَّ ِرَكاِت َحتَّى ُيؤ  ( 663 ] }َواَل َتنِكُحوا  ال ُمش 

هم من ضمن   قولون والذ)ن ي ،ال نحت ج إل  مخصص ،بمشر    إنم  ف)هن شرك   هن ليسيقو  [سور  البقر 
َصَناُت ِمَن   اآلية خصص  بقوله  يقو  ،طوائف المشر )ن مث  غ)رهم شر هم ال يق  عن شرك غ)رهم }َوال ُمح 

ِكَتاَب{  ، فرهم أكبر ليس بق ب  للغفران ،المقصو  أن هذه المس لة هم  ف ر إجم ع ً  [( سور  الم ئ  5 ] الَِّذيَن ُأوُتوا  ال 
مس لة معروفة عن  أه  العلم، والفوائ  المترتبة عل  هذا، ال  ؟ف)هم شرك  أو يق   ،الشركلكنهم ه  يطلق عل)هم 

ِكَتاِب ال هم  ف ر عل     ح    ،يعني أن  فرهم أق  من  فر غ)رهم }َلم  َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمن  َأه ِل ال 
ِرِكيَن{ إنهم مشر ون يع ملون مع ملة المشر )ن   كن إذا قلن المقصو  أنهم  ف ر، ل ، فروا [( سور  الب)نة3 ] َوال ُمش 

ذا قلن  ،في س ئر األح  م ، وق  ج ء استثن ؤهم في بعض نهم  ف ر وف)هم شرك يستثنون في بعض المس ئ   إوا 
  نصوص الكت   والسنة.

  أمر  أن س م هذا الذي ) خ  به في اإل رسول هللا(( ا  وأن محمد ،ال إله إال هللان ))فادعهم إلى أن يشهدوا أ
وأن يفر  هللا ب لعب     ،ب  أن )وح  هللا ال ،بهذا الكلمة ) خ  اإلس مف أق ت  الن س حت  يقولوا  ال إله إال هللا((

نهم يعترفون ب نه ال إله   إوهذا ق  يقو  الق ئ  منهم   إل  أن يشه وا أن ال إله إال هللا، وأن محم ًا رسو  هللا((
ن صرفوا لخلقه شيء من أنواع العب   ،الرازق  ، وأنه هو الخ لق-ج  وع -ب هلل ويعترفون  ،إال هللا يعني  م    ،وا 

رسو   وأن محم اً  ،ال إله إال هللان يقع من بعض المسلم)ن، بعض من )نتس  إل  اإلس م تج ه يقو   أشه  أ
  نن  نقو   إومع ذلك ق  يقو  ،يوق  )زاو  الشرك األكبر، وهو ) ع ،وق  )ذبح لغ)ر هللا ،هللا ويطوف عل  قبر

ال)هو   ،وهذا الذي ال ) عونه ،رسو  هللا اً ب  مع ذلك أن يشه وا أن محم  لكن ال ،له إال هللان ال إأشه  أ
وأنهم تبع  ،ب عتب ر أنهم أه   ت   ،ال إله إال هللان والنص رى ال ) عون ذلك، يعني ق  ) عون أنهم يشه وا أ

ولذا يقرر  ،ف  ب  من هذا ،رسو  هللا اً لكن ال يم ن أن ) عوا أنهم يشه ون أن محم  ،لنبي ولرسو  من الرس 



وينص عل  م   فر  ، وال يح م بإس مه حت  يعترفأه  العلم أن من  فر بشيء ال يسلم وال ) خ  في اإلس م
ال ) خ  في   ر نقو شخص )ؤمن ب هلل وبم ئ ته و تبه ورسوله وال )ؤمن ب ل)وم األخ يعني لو وج  مث ً  ،به

وق  مث  هذا في بقية األر  ن، ح م  ،وال يصح منه اإليم ن حت  يعترف ويقر ويؤمن ب ل)وم األخر ،اإليم ن
ومث  هذا جميع شرائع  ،حت  )تعرف بم  جح ال خو  في اإلس م ال يقب  منه  ،ب فره ألنه جح  وجو  الز   

ف  ب  من التنصيص عل  م    ن )ن ره ق م ال عو  إل   ،لضرور لم من ال )ن ب ال )ن التي يف ر ج ح ه  مم  ع  
لو اعترف   خ  لو عم  م  عم ، يعني الذي ليس معه مفت ح )رجع ب ون  خو  م  ،الشه    ألنه  هي المفت ح

  ال هر ويقوم الل)  م وصل  وص م ص ر صوام قوام يصوم ،رسو  هللا اً وامتنع أن يقو   ال إله أال هللا وأن محم 
شرط لقبو  جميع األعم  ،  -ج  وع -ألن القبو  األعم   مترت  عل  اإليم ن، ف إليم ن ب هلل  )نفعه هذا؛

 بذلك لك أط عوا هم فإن ،أر  نهذا قف بع    ثم بع  ذلك إذا فتح الب   و خ  ق)  له ،فهذه هي المفت ح
)نتقلون  ،نعم ،رسو  هللا اً وأن محم  ،له إال هللاال إن إذا تج وزوا المرتبة األول  بشه    أ ،نعم مرات  ،ف خبرهم

 .ول)لة )وم    في صلوا  خمس عل)هم فرض ق  هللا أن ف خبرهم بذلك لك أط عوا هم فإنإل  المرحلة الث نية 
العم  المترت  صحته عل)ه  ب ل رجة الث نية  اعتق وا ح)نئذ  أقروا واعترفوا وشه وا و  ((بذلك لك أطاعوا هم فإن))

مفهوم هذا الك م أنهم إذا لم يطيعوا  ،مفهومه أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك   فإن هم أط عوا لك بذلك((  الص 
، ترى المس لة فرض عل)هم خمس صلوا   تخبرهم أن هللا ق إذا لم يطيعوا لك بذلك ف  ،لك بذلك ف  تخبرهم

إل  الر ن قروا وأذعنوا ب لشه  ت)ن انتق  وأ منطوق واضح أنهم إذا اعترفوا وشه وا ،خوان انتبهوا قيقة ي  اإل
  نقو  ،لم يطيعوا لك بذلك ف خبرهم األص ن إذا لم يفعلوا ذلك المفهوم من اللفظ فإنهم أط عوا لك بذلك إ ،الث ني

أو م  في فرق ب)ن الجملت)ن؟ في  ؟أو أخبرهم أن هللا لم يفترض عل)هم ؟لم يطيعوا لك ف  تخبرهمن ف  تخبرهم؟ إ
ف لمرحلة الث نية هي مجر  إخب ر  ؟أو عم  ب لمخبر به ،ب)ن المفهوم)ن؟ ه  المس لة مس لة مجر  إخب ر فرق 

وعل  هذا إذا لم يعترف ب لشه  ت)ن ه  هو مط ل  ب لص   أو غ)ر مط ل ؟  ،بوجو  الص   وافتراضه  عل)هم
ملة الث نية أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك ه  مفهوم الج ،لكن مفهومه  ،ألن مفهوم الجملة الث نية منطوقه  واضح

أو المفهوم الث ني واالحتم   الث ني أنهم إذا لم  ،ف  تخبرهم أن هللا افترض عل)هم وأن   ن هللا ق  افترض عل)هم
لم ذا؟ ألنهم لم  ،لم يفرض عل)هم خمس صلوا  ؟يطيعوا لك بذلك فإن هللا لم يفترض عل)هم خمس صلوا 

 ع نإذا   ن االمت ال م  في فرق؟ الفرق ب)نهم  أنهفرق ب)ن المفهوم)ن وا   ،في    )وم ول)لةشه     ليطيعوا لك ب
عن مجر  اإلخب ر عن االفتراض فهذا عم   من يقو   ب ن الكف ر مخ طبون بفروع الشريعة، المفهوم الث ني أنهم 

هذا سي ن ع   )بق  ف خبرهم أو ال  ،خبرهمرسو  هللا ف خبرهم أو ال ت اً وأن محم  ،ال إله إال هللان إذا لم يشه وا إ
أن وهذا فهم من ال )رى  ،هذا سي ن ع   )بق  أن هللا لم يفترض عل)هم لم يفرض عل)هم خمس صلوا  ،تخبرهم

نهم إذا لم يطيعوا لك بذلك ولم ؟ االحتم   األو  أم  الراجح من االحتم ل)ن الكف ر مخ طبون بفروع الشريعة،
ن   ن هللا ق  فرض عل)ه ،لم يعتق وا ال تخبرهميشه وا ولم يعترفوا و  م  في  ،لكن ال تخبرهم ،خمس صلوا  موا 

ألن هذه أمور رت  بعضه   ؛لم يفرض عل)هم -ج  وع -هللا   أو نقو  ،نعم؟ ال تخبرهم ،ف ئ   من أخب رهم
 ،هم لم يسلموا)هم فرض عل -ج  وع -أو عرفوا هم أن هللا  ،ألنك لو أخبرتهم أن هللا فرض عل)هم ؛عل  بعض

 ،وشرط قبو  العم  غ)ر متحقق وهو اإليم ن ؟وم  الف ئ   من تكليفهم بفروع الشرعية ؟لف ئ   من علمهم بذلكا م 



  ً والجمهور عل  أنهم مخ طبون خ ف ،يعني مس لة مخ طبة الكف ر بفروع الشريعة مس لة معروفة عن  أه  العلم
ال م  أنتم معيو  بعضهم، أنتم معي ي  اإلوامر  م  يقأو مخ طبون ب لنواهي  ون األ ،للحنفية الجمهور  ؟خوان وا 

ُمَصلِ ينَ *  }َما َسَلَكُكم  ِفي َسَقرَ  عن الكف ر -جع  وع -يست لون بمث  قوله  َوَلم  َنُك ُنط ِعُم *  َقاُلوا َلم  َنُك ِمَن ال 
ِكيَن{ أ خلهم الن ر فروع والذ)ن يقولون ب نهم غ)ر  إل  آخر ذ روا فروع، الذي [( سور  الم ثر44-46 ] ال ِمس 

وهن  رتب  مط لبتهم ب لص   عل   ؟ )ف تتطل  شيء وشرطه غ)ر موجو  ،الشرط غ)ر موجو   مخ طب)ن يقو 
نعم ال   والجمهور يقولون   خولهم في اإلس م، ومفهوم هذا أنهم إذا لم ) خلوا في اإلس م ال يط لبون ب لص  ،

 م  معن  ؟م  الف ئ   من تكليفهم ب لفروع وال )ؤمرون بقض ئه  إذا اسلموا، إذاً  ،ح    فرهميط لبون ب لص   
فهم يعذبون عل  ترك  ،ن الف ئ   الزي    في عذابهم عل  مجر  ترك اإليم ن  إلجمهور يقولون تكليفهم ب لفروع؟ ا

وعل  ارتك   م   ،فرائض ال )ن ترك س ئر عل و  ،وعل  ترك الحج ،وعل  ترك الز    ،وترك الص   ،اإليم ن
عرفن  م خذ القول)ن من  ؟نعم ؟لكن عرفن  م خذ القول)ن من الح )  ،ألنهم مخ طبون  -ج  وع -حرم هللا 
 شف  ،هييعني  شف عل ،يعني رأي الجمهور ب لمث   التقريبي نعم؟ ب لمث   التقريبي شخص مريض ؟الح ) 

هذا  ،فيه ع   أمراض ،والفحوص   الك ملة فتب)ن فيه ع   أمراضجرون التحلي   ال زمة ، وأعليه األطب ء
وفيه جرح يس)ر  ،وفيه الته   ب لحلق ،القولون في وفيه جرح  ،وفيه قرحة في المع   ،ب لكب لط ن سفيه المريض 

ال  الفي في أصبعه وا  أو ح ول  تصرف له ع ج    ،يعني إذا ع لج  الجرح الذي في رجله مث ً  ،رجله وا 
إذا  ،أهم شيء نع لج هذا ه  الح)ن  سرط ن في الكب ، يعني األطب ء يقولون  ، واآلن عن هج المع   مث ً لع 

 ال ،ألنه إذا استمر السرط ن في الكب  م  تع لج ؛ألن هذا أمور )رت  بعضه  عل  بعض ..،شفي هذا ع لجن 
 )ف  ،أمور يشترط بعضه  شرط لبعضلكن اآلن عن ن   ،سيم  إذا   ن الذي ترت  عليه أذى له، مث   تقريبي

و ونه هذا أنه يط ل  به  قب  أن يسلم،  خوان ليس القص  من  ي  اإلنط ل  شخص ب لص   وهو م  أسلم؟ نقو 
ال يط ل  به بع  إس مه بقض ئه ال يعني أنه يعذ  عليه )وم القي مة  م  يعذ  ال يقب  منه إذا فعله ح    فره و 

يش؟ أن  وأن  م شي إل    ب نه ال )خ ط  به  ألنه لم ي   بشرطه  لزم عل  هذا إنعل  ترك اإليم ن، ولو قل
  أن  تقو  لهم ،وفي طريقك ن س ،هللا أكبر، أقيم  الص   ،وفي طريقك الص   مق مة تسمع هللا أكبر ،المسج 

ال   إن ق   لك   ص ؟إيه قل   ق   لكو ل ئأن  متوض  أو تس      واح  منهم ا؟و ئتوض  صلوا وأال تقو 
لم )تحقق شرطه ،  م  أن من وقف ن هم مط لبون ب لص   وا   إذاً   ،والوضوء شرط له ،الص   ؟نعم ،توض  قب 

ن في طريق الن س  ال وق  الص   يط ل  ب لص   وا  لم )توض ، )توض  من الزمه  أن )توض  بجميع لوازمه ، وا 
 ،ال إله إال هللان أشه  أ ،ه إال هللا مقتض  الح )  نسمعه )تشه ال إلن أشه  أ  )لزم عليه أنه إذا عرفن  أنه ق  

ال ،رسو  هللا وأشه  أن محم اً  ي  هللا ه   الز      نعم أصلي قلن   ؟ إن ق  ال وعن ه أموا  نس له أن  تصلي وا 
ال تر ن ه  ؟ ألن ل  قبو  الص رت  قبو  الز    عيقو  بع م  فر ت رك الص  ، ه  )سيم  عن  من  ال ،وا 

أط عوا لك  ،يعني إن أط عوا لك ب لشه    أخبرهم ب لص     فإن هم أط عوا لك بذلك ف خبرهم(( السي ق واح 
سيم  الذي ال يقو  ب فر ت رك الص    ب لص   أخبرهم ب لز   ،    واح  مرت  عل  الث ني، لكن ه  يقو  ال

مخ طبة الكف ر بفروع الشريعة هو قو  جمهور أه   ال يط ل  ب لز   ، وعل     ح   ؟ت  عل)ه  الز   ر ه  )



، وال ن   نوا ال يط لبون به  أثن ء  فرهم، وا  وعرفن  أن الف ئ   من ذلك الزي    في عذابهم )وم القي مة ،العلم
  )ؤمرون بقض ئه  إذا أسلموا.

لث ني من أر  ن لص   هي الر ن اف خمس صلوات في كل يوم وليلة((  عليهم فرض قد هللا أن فأخبرهم))
والصح بة   نوا ال )رون شيء من  ،ي فروا بمجر  تر ه  ،وش نه  في ال )ن عظيم عن  أه  التحق)ق ،اإلس م

  العه  الذ)ن ب)نن  وب)نهم الص   فمن يقو    -عليه الص   والس م- األعم   تر ه  فر إال الص  ، والنبي
في    )وم ول)لة، وج ء في يم، افترض عل)هم خمس صلوا  المقصو  أن الص   ش نه  عظ تر ه  فق   فر((

ال )ج  شيء من الصلوا  غ)ر ويست   به من )رى أنه    ال إال أن تطوع((ه  علي غ)ره ؟ ق    ح )  
   ال إال أن تطوع((ق     ؟ق   لألعرابي لم  ق   له  ه  علي غ)ره  -عليه الص   والس م- ألن النبي الخمس؛
ف لوتر ليس  ،ال أزي  عل  هذا وال أنقص، فيست   بهذا من )رى ع م وجو  أي ص   من الصلوا  وهللا  ثم ق  

ز  ليس  بواجبة ب ل)  هذا ص   الجن  ،ص   الع)  ليس  بواجبة ب ل)  هذا الح )  ،بواج  ب ل)  هذا الح ) 
 ،وغ)ر ذلك من الصلوا  ،ص   الكسوف مع األمر به  ليس  بواجبة ب ل)  هذا الح ) آخره، إل   الح ) 

ال يمنع أن ، و ةأنه  المقصو  في ال)وم والل)ل  الصلوا  )ج)بون عن ذلك ب جوبة منه  عن هذهوالذ)ن )ج)بون 
الكسوف عن  وجو  سببه وه ذا، وص   الوتر يعني  ،ف لع)  في السنة مرت)ن ،ال)وم والل)لةغ)ر في )وج  صلوا  

ه  )ج  غ)ر  ،مس ئ  مختلف ف)ه  ب)ن أه  العلم، المقصو  أن هذه الزي   وال يمنع من  ،زي   بع  هذا الح ) 
  . م  هو معروف في محله ؟الخمس أو ال )ج  غ)ر الخمس

 -عليه الص   والس م- ثم م  زا  النبي ،وأص  المشروعية لخمس)ن ))خمس صلوات في كل يوم وليلة((
  .مس)ن  م  هو معروف في ح )  اإلسراءواألجر أجر خ ،حت   تبهن خمس -ج  وع -يف وض هللا 

 ،واعترفوا بوجو  الصلوا  ،رسو  هللا اً وأن محم  ،ال إله إال هللان يعني شه وا أ ))فإن هم أطاعوا لك بذلك((
  .هذه الصلوا  اوأ و 

ف   عل  أنه  ،وهي الز    ((فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ ))فأخبرهم أن هللا قد فرض عليهم صدقة
لمن فرق ب)ن الز      ً طلق عل  الز    ص قة،    عل  أنه تطلق الص قة ويرا  به  الز    المفروضة خ في

ألنه   ؛وسيم  الز    ص قة ،ص قة  والز    عل  المفروضة، هن  ق   ،فحم  الص قة عل  المن وبة ،والص قة
نس ن مستع  يشه  ويتكلم إ ،هتبرهن عل  ص ق إيم ن ه ألن ؛عل  ص ق إيم نه ،تبرهن عل  ص ق  افعه 

لكن ليس بمستع  أن )خرج  ،ال)وم والل)لة ألف ر عة بعض الن س، ومستع  يصلي في يعطي م م  تبغون بلس نه، 
 -ج  وع -ومن رحمة هللا  ،وهذا من عظمة هذا ال )ن ،ق من م له    عل  ص قهففإذا عم  بب نه وأن ً ،فلس

ن بعض الن س عن ه استع ا    إومث  م  قلن  ،ب نية وم لية ومشتر ة ،بهذه األمة أن جع  العب  ا  متنوعة
فج ء  الز    لتبرهن عل  أن هذا  ،لكن م  عن ه استع ا  أن )نفق شيء ،يصلي في ال)وم والل)لة ألف ر عة

  ؟لم  ج ء عن هللا وعن رسوله أو )تبع هواء نفسه  ً وهواه تبع ،عل  مرا ه -ج  وع -ب لفع  )تعب  هلل 
وبعضهم مستع  يصلي معك م  شئ  من  ،عض الن س مستع  )نفق األموا  الط ئلة وال يصلي ر عت)نوب

  ً لكن م  يمتنع عن األك  والشر ، فتنوع  هذه العب  ا  لتكون بره ن ،وينفق م  شئ  من األموا  ،الر ع  
خرج من م لك )خرج ، ايصلي ص   ق   له ،لم  ج ء عن هللا وعن رسوله  ً نه تبع، وأعل  ص ق إيم ن هذا العب 



هذا المؤمن الصحيح اقطع األمي   واألكي   من  ، ف عن األك  والشر  ي ف عن األك  والشر  ،من م له
 هم فإن)) .فإذا ج ء ب ألر  ن    عل  أنه ص  ق ال )ن، ص  ق في  ي نته ،أج  أ اء فريضة الحج ويحج

ث ل  أر  ن ال )ن  ،وهذه هي الز    المفروضة قة((فأخبرهم بأن هللا قد فرض عليهم صد بذلك لك أطاعوا
  والك ،ولسع    المجتمع ،إنم  شرع  الز    ل فع ح جة المحت جهي  ائهم، فترد على فقرائهم((ي))تأخذ من أغن

  ، بعض)ر والفق)ر سع)  بم  ي خذه بم  يس  به ح جته والك  سع)  بهذه الشع سع) ، الغني سع)  بإنف قه وجو ه،
يعني  ،أح    ص ورهم لإلنف ق في سب)له يعيشون لذ  في اإلنف ق ال )تصورهعض األغني ء الذ)ن شرح هللاالن س ب

وتج ه ح)نم  ي رم الض)ف يطر  مبسوط وق  تكون ضي فته  ،بعض الن س تج  أموره ليس  يعني ميسور 
وبعض  ،) ر ه  إال من زاوله سع    ال  !وشرح هللا ص ره لل )ن ،ف )ف بمن أيسر هللا عليه ،ب لقرض أو ب ل )ن

الن س ممن لم يشرح هللا ص ره لإلنف ق في سب)له تج ه )تبرم ويتذرع حت  ق   ق ئلهم  إنم  هي جزية أو أخ  
)نفقون  ،نس   هللا الس مة والع فية، ومع ذلك تج ه في أبوا  أخرى )نفق ويصرف من  ون ق)  وال شرط ،الجزية

أو )بتل   ،إم  )بتل  ب وال  سفه ء يفرقون أمواله وهو )نظر ،وبعض الن س )بتل  ،م  تبق ة ذاهب ةاألموا  ذاهب
وال يستطيع أن  ،له تذو  ب)ن ) يه  ذوب ن الثلجاومع ذلك تنتهي أمو  ،ب لواج  ، ويبخ بزوجة ال )نتهي مط لبه 

لكب ر يعني ق  ا ر، شخص معروف من األثري ء الكب ر،يق م ال )ؤخر، والحي    له   روس وعبر،  روس وعب
ض)ق ال ي    )تصوره ع ق ، من األثري ء الكب ر تج ه في الشوارع  ،ض)ق عل  نفسه وعل  من واله هللا أمرهم

، مش لة أو مقطعة وأحي ن ً  أحي ن ً  ويمشي ح في ً  ،من أج  أن يطعم  وابه ؟يش  أ ري إوهذا م ،شر، هذا ق)لق 
لم  توفي استلم   ً وجزاء وف ق ،الم ))ن   وعن ه مئ ،م  يقيم صلبهمن الطع م إال بق ر  وال )ر   وال )ؤ   ش)ئ ً 

والواقع يشه   ،واألمثلة عل  هذا  ث)ر  ،المس لة عبر ،عبر ،أب  ،وخ   سنة سنت)ن وهو منتهي ،الورثة الم  
 ،وارثهوم  أخره هو م    ،هذا م له ،وليس البن آ م من م له إال م  ق مه ،ف لع ق  يحرص عل  مصلحته ،هذاب

واح  عل  مرس) س ج )  ذاك الوق  يم ن سعره  ،أن اثن)ن من الشب   جمعتهم إش ر ومن القصص الواقعية 
هذا الذي عل  السي ر  الر )ئة أبوه بجنبه  ،م  تسوى ألف ،والث ني عل  سي ر   )ه تسن م )  ق يم ،م ئت)ن ألف

التف  ص ح  ال ه تسن ق    م  ش ء هللا ويش  ،وفيوالث ني  ذلك أبوه غني لكن ت ،الوال  من األغني ء الكب ر
 روس وعبر  ،لي سمع   هذا الم   أبو الع)لة والش )  يسمع ق    ويش يقو ؟ ق     وهللا م  ،ق   ؟السي ر 

وصرف ألسر  ،نفذ في حي ته مس ج   ث)ر  ،بمسمع منه، فتغ)ر  حي ته هذا الثري تغ)ر  حي ته تغ)ر جذري 
تغ)ر  حي ته بهذه الكلمة، لكن أ)ن هذا الرج   ،وأيسر عل  أوال ه ،ألرام  واأل)ت م في حي ته ث)ر  من الفقراء وا

ال موقف  ؟وأمث   هذا الرج  من نصوص الكت   والسنة لكن إذا أرا  هللا بعب ه خ)ر يسر له مث  هذه المواقف وا 
فعل  اإلنس ن أن هللا المستع ن، ، ويعني موقف م  )نس  هذا ؟خوان  هذا، يعني تصورتم الموقف ي  اإلم  )نس

 ، ويبذ  لخ مة  )نه م   ام في زمن المهلة.يحرص عل  م  )نفعه
ح   عليه الحو   وهو من ملك نص ب ً  ،والغني الذي تج  عليه الز    ))تأخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم((

 وف)ه  سع   ، ال ،وف)ه  رحمة ،ه  ع  وف) ،تؤخذ من األغني ء فتر  عل  الفقراء، ف)ه  مس وا  ،تج  عليه الز   
والتق )ر واالحترام من الفق)ر للغني  ،شك أن مث  هذا )بع  عل  التواص  والمو   والشفقة من الغني للفق)ر

  .عيش المجتمع اإلس مي في ألفة ومو   وتراحم وتع طفيف ،وه ذا



   )جوز له أخذ الز   ، ومنهم من يقو ن من يملك النص   الإويست   بهذا من يقو    ائهم((ي))تؤخذ من أغن
ال م  هو متصور؟ نعم ،من يملك نص   )ز ي هذا النص   اآلن  ،وي خذ بقية ح جته وم  ي فيه، متصور وا 

ن ، فه  )تصور أن ي و وفريق آخذ ،فريق  افع ،ألنه جع  الن س فريق)ن ؛ ئهم فتر  في فقرائهميتؤخذ من أغن
ال الفقراء؟  ،ألنه جعلهم فريق)ن ؛ن واح في آ أخذاً  الشخص الواح   افع ً  تؤخذ من األغني ء وتعط  األغني ء وا 

ال فق)ر؟ نعم ،تعط  الفقراء ال غني ،غني ؟ط)  الذي ي خذ منه غني وا  ط)   م نص    ؟والذي ي خذ فق)ر وا 
ة ستة ، يعني ب لري   العربي السعو ي الفضيعني م ئت   رهم   ليس فيم   ون خمسة أواق ص قة(( ؟الفضة

يعني ستم ئة ري    ،من الورق ري   الري   العربي الفضة يسوى اثن  عشر  يعني افترض أن وخمس)ن ري  ،
ري  ؟ م  تكفيه نعم  م ئة، لكن ه  تكفيه ست) فع خمسة عشر ري   ز    ،الذي يملك ستم ئة ري   )ز ي ،نص  

وي خذ بقية  ف )ته، في ون غني  ،م ئةذا الست، فعطي ز    هم ئة وال في السنة يم ن وال ستة آالفم  تكفيه ست
ال فق)ر هذا  نعم؟  ؟وا 
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م  فق)ر آخذ م  في ث ل ، ولذا ال )جوز لمن ، لكن الذي يست   بظ هر الح )  يقو   الن س إم  غني  افع ،إيه وا 
وعليه  ،ومط ل  به  ،هذا عليه ز    ،نعيم م  في م   نعم، ومنهم من يقو  ،تج  عليه الز    أن ي خذ ز   

  ؟نعم ،وي خذ م  ي فيه ،م ئة  بتكم)له ، ف) فع ز    هذه الستوعليه أمور مط ل ،نفق  
يعني  ،ويبق  أن النص   ب)ن الذه  والفضة متف و  ،نظر  م النص   في وقتهالمس لة تق )رية ) عل     ح  

م ئة ؟ الغ ل  أربع مب الجنيه، والجنيه ، وث ثة أسب عق  ي ون نص   الذه  عشرين مثق   إح ى عشر جنيه
يعني إذًا في ح و  خمسة آالف عل   ،م ئة في إح ى عشرالنص   أربع إذاً  ،م ئة ري  ؟ ق   أربعري   أو أق 

عل      ،المس لة خ فية ب)ن أه  العلم ؟وه  األص  الذه  أو الفضة ،والنص   من الفضة م  سمعتم ،الذه 
أق  شيء في الشهر  ،وتحت ج في السنة مثً  إل  ث ث)ن ألف ،خص عن ه أسر   ب)ر ح   المس لة مفترضة في ش

 ،نقو   عليك ز    العشر  اآلالف م ت))ن وخمس)ن ري   ،وهذا يملك خمسة آالف أو عشر  آالف ،خمس)ن ألف
؟ أن  لز   ال ت خذ حت  تتصف بوصف الفقر الذي ال ت فع معه ا ،ال ،ال  وخذ م  ي فيك من الز    أو نقو 

ال م  هي بواضحة ،نفق ه  إلي عن ك ولم  )نقطع أطل  ز   ا نعم؟ عل  القو  بظ هر  ؟المس لة واضحة وا 
غني وفق)ر ال افع للز    غني، واآلخذ فق)ر، ف )ف ي ون فق)ر ي خذ الز     ،الح )  أنه ال )جمع ب)ن وصف)ن

 ام عن ه  م  ،ي خذ م   ام عن ه م  يسم  به غني ً فمعن  هذا أنه ال )جوز له أن  ؟غني تج  عليه الز    وهو
إذا   ن  الز    هذا الم   الذي عن ه   ومنهم من يقو  ،ال )جوز له أن ي خذ من الز    ه،نص   م  )جوز ي خذ

، ومفهوم ) فع ز    م  عن ه وي خذ ،وله أن ي خذ نفقة سنة من الز    ،م  ي فيه )وم أو )وم)ن أو ث ثة أو عشر 
)ج  بعض من لفق)ر من ال )ج  ش)ئً  بخ ف المس )ن ، واال يحت ج معه إل  غ)ره )  فيمن )تصف بغن الح 

  .في ح  المس )ناآلخذ ال افع  ،خذ  اخ  في ح)ز أو في ح  المس )ن، وهذا ال افع اآل ف )ته
وبهذا  ،بل  وفقرائهمأه  ال ؟ ئهم الضم)ر يعو  عل  منيت خذ من أغن ائهم فترد على فقرائهم((ي))تأخذ من أغن

إنم  ت خذ من أغني ء البل  فتر  في فقراء البل ، وعل  هذا ال  ،يست   من ال )جوز نق  الز    من بل  إل  أخر



المسلم)ن فتر  في أغني ء  ئهم يعني يوالذ)ن يقولون بجواز نقله  ت خذ من أغن ،من بل  إل  آخر )جوز نق  الز   
 ل    نوا، نعم؟ فقراء المسلم)ن عمومً  في أي ب

 ،إذا وج  قري  محت ج مثً  في بل  آخر ح جته ظ هر  ،-هللا تع ل ش ء إن -ب س  ال  لنقلهإذا وج  ح جة 
أش  ح جة في بل  أخر تنق  إل  هذا البل  لمسيس الح جة.  وه إذا وج  من ،ف لص قة عل  القرابة ص قة وصلة

 ،هذا تحذ)ر من أخذ الكرائم   فإي ك و رائم أموالهم((احذر  ())فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم(
والشرع الح يم ال )راعي طرف عل  حس    ،الز    شرع  مواس   ،ال ،أفض  م  في الم   ،وهي نف ئس األموا 
 ،كإنم  هي مواس   ب  ش ،لكن ليس المقصو  منه  اإلضرار ب ألغني ء ،شرعه  مواس   للفقراء ،الطرف اآلخر أب اً 

وال افع أيضً  له  ،خذ له حق، ف لفق)ر اآلخرال ي حظ طرف عل  حس   الطرف اآل فإذا شرع  لهذا ف لشرع
  .فمراع   الطرف)ن من مم)زا  هذه الشريعة المطهر  ،حق

 ت تي إل  أفض  م  عن  هذا الغني من األغن م ،األموا  النف ئس المحببة لهم إل  قلوبهم   فإي ك و رائم أموالهم((
ألن  )نن   )ن اعت ا   ؛خذ من المتوس  ،ال ،ال ،من األموا  وتترك له األوس ط والرذ)لة ،من اإلب  تش)له ،فتش)له

تص ق، ظلم وأش ر إل  أن أخذ  رائم األموا  ظلم من الس عي للم ،ثم ب)ن السب    فإي ك و رام أموالهم((
 للمتص ق من قب  الس عي. 

ذا أخذ  أراذ  األموا  ظلم  الفق)ر ،ا أخذ   رائم األموا  ظلم  الغنيألنك إذ ((المظلوم دعوة واتق))  ،وا 
ف لذي ي خذ  ،هللا الع فية  نس  ((حجاب هللا وبين بينها ليس فإنه ،))فاتق دعوة المظلومف ن  ظ لم في الح ل)ن 

بو  ال عو  عليه، فعل  وهو معرض نفسه لق، للفقراء والذي ي خذ األر أ واألرذ  ظ لم ،الكرائم ظ لم لص ح  الم  
وبهذا )تقي  عو  المظلوم  ،وال يظلم الفق)ر ،ف  يظلم المتص ق ،هذا )ج  عل  الس عي أن )تحرى أوس ط الم  

أحي نً  ت تي جملة له   ،وال م نع يمنعه  ،ليس له  ص رف يصرفه  ،ألنه  مقبولة ؛التي ليس ب)نه  وب)ن هللا حج  
يعني ال ارتب ط  ،الجم  متع طفة  ألنه ق  يقو  ق ئ  ؛ومث   ذلك م  عن ن  ، ارتب ط وث)ق ب لجملة التي بع ه

َناُه ومستحق إلج بة ال عو  عليه  ،فيه إش ر  إل  أن من تع ى م  ذ ر فهو ظ لم ،ال ،لبعضه  ببعض }الَِّذي َجَعل 
َباِد َوَمن ُيِرد  ِفيِه ِبِإل َحاٍد بِ  َعاِكُف ِفيِه َوال  ٍم ُنِذق ُه ِمن  َعَذاٍب َأِليٍم{ِللنَّاِس َسَواء ال  هذا الب)   [( سور  الحرج52 ] ُظل 

وهللا هذا   نقو  ؟في فرق ب)نهم ،الذي ي تي )ؤ ي فريضة ويرجع يالع كف المقيم فيه والب  ي األعراب هيستوي في
س ب لحرم هذا ج ل ،ب ي م  ن ص  األعرابي أن  م ج)  إال هذا الفرض  قم ي  أ)ه ،من عم ر المسج  الحرام

يصلي )ري  الذي  والب  ي، الط رئ  مم ن؟ ال هذا الم  ن يستوي فيه الع كف ،ل)  نه ر أحق منك بهذا الم  ن
يعني لو تق م إل  الم  ن الذي خلف اإلم م هو أحق به، من هذا الذي س  ن  ،م  في فرق  ،فرض واح  ويمشي

َناُه ِللنَّاِس َسَواء}الَّ ويصلي فيه السنوا  الطوا   ،أربعة وعشرين س عة ،فيه َوَمن ُيِرد  } هم فيه سواسية {ِذي َجَعل 
ٍم ُنِذق ُه ِمن  َعَذاٍب َأِليٍم{  مث  االرتب ط الذي  هذا له ارتب ط ب لجملة التي قبله،و  [( سور  الحرج52 ]ِفيِه ِبِإل َحاٍد ِبُظل 

ال   نقو  ،أن  مقيم في الحرم ،حق بهأن  أ  ي عل  من )تق مه إل  أي م  ن يقو  ف   عل  أن الذي يعت ،عن ن 
ولذا فحجز األم كن في المسج  الحرام ال )جوز، حجز األم كن ال  ،هذا إلح   في الحرم ،هذا ظلم ،ي  أخي
 ،ليس معن  أن    إلح   خروج من ال )ن ،لح   في الحرم، إوفي هذا التش )  ،و اخ  في هذا التحذ)ر ،)جوز

أنه مجر   ةلكن رت  عليه عقوبة عظيم ح   عن الطريق السوي،وهذا  ،السوي اإللح   الم)  عن الطريق  ،ال



 م  أن  ،ف   عل  أن الجملت)ن ب)نهم  ارتب ط وث)ق ،نذقه من عذا  أليم ،الهم ب إللح   )رت  عليه هذه العقوبة
 نعم؟  ،الجملت)ن في الح )  ب)نهم  هذا االرتب ط

 طالب:.......
أم  األم كن األخرى ف لعقوبة  ،  الهم بهذا اإللح   نذقه من عذا  أليم حلب إل )بق  أن مجر  الهم ،أمره أخف

، ومع األسف أنه )وج  ن س في ظنهم وعل  ح  زعمهم أنه )بحثون عن األجور ، ال مجر  الهممرتبة عل  الفع 
ذلك )رتك  من  ثم بع  ،والص   بم ئة ألف ص   ،والمض عف   في هذا الم  ن الشريف العظيم الم رم المعظم

ويتحص  بسببه   ،وهن ك أجراء يحجزون للن س األم كن األمور المحظورا  م  )تمن  أنه ج لس في بل ه،
وأحي نً   ،في العشر األواخرالصحن  ومن أرا  أن يعرف حقيقة هذا األمر )نز  إل  ،الخ ف والشق ق والنزاع
وتواع وا بع  الص    ،رمض ن حص  م  حص  وقب)  غرو  الشمس من آخر )وم من ،تص  إل  ح  المض ربة

يعني م  استشعرن  نفس  ،ل)خرجوا من الحرم ي ملون، ي  أخي األمر يعني إذا م  أ ر ن  حقيقة العب    ؛بعرفة
 ،أسه هي صحيح  ،يعني المض ربة ب لحرم حرام وبعرفة ح   ،بيطلعون من الحرم ، ربون بعرفةضب)ت ،العب   

}َوَمن ُيِرد  ِفيِه يقو    -ج  وع -وهللا  ،)بق  ه  مث  هؤالء استشعروا حقيقة العب    لكن ،خ رج الحرم أسه 
ٍم ُنِذق ُه ِمن  َعَذاٍب َأِليٍم{ عل     ح   اإلنس ن )نتبه لمث   ،وتحص  مث  هذه األمور [( سور  الحرج65 ] ِبِإل َحاٍد ِبُظل 

رش   غ)ره.  ،ويسع  في خ ص نفسه ،هذا  وا 
ال م   ،صر عل  ذ ر الشه  ت)ن والص   والز   الح )  اقت وبقي من األر  ن الصوم والحج، الصوم مفروض وا 

وبع  مع ذ   ن في السنة الت سعة أو  ،فرض الصي م في السنة الث نية ،فرض في السنة الث نية ؟نعم ؟فرض
لم )ذ ر الحج عل  القو  و  ، لصي م مفروض، م  ذ ر الصي م، فالع شر  أو الث منة عل  الخ ف الذي ذ رن ه

 ؛اكتفي ب ألر  ن الث ثة الشه    والص   والز    ،ب نه فرض في السنة الس  سة أو الت سعة عل  القو  المرجح
ف لذي تجو  نفسه  ،والص   تتكرر في    )وم ول)لة خمس مرا  ،ب  منه  ألن  لمة اإلس م هي األص ، ال

ب لصي م فيصوم شهر في السنة، وأيضً  الم   جب  اإلنس ن عل   أن ي مر يشق عليهلن العب    رغم تكرره  هذه ب
فألن )جو  بمث   ؛)خرج الم   ويعطيه الفق)ر محضلم   الا ج   ب لم   افإذ ،جب  اإلنس ن عل  محبته ،محبته

 نعم.  ،فإذا أذعن لألر  ن الث ثة أذعن للبقية ،الحج من ب   أول 
ليس فيما دون )): -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  - عنهرضي هللا-عن أبي سعيد الخدري و 

 .((خمس أواق صدقة، وال فيما دون خمس ذود صدقة، وال فيما دون خمسة أوسق صدقة
   -رحمه هللا تع ل -يقو  

ليس فيما دون )): -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي سعيد الخدري 
، واألوقية أربعون  رهم ً  ،س أواق ص قةمنص   الفضة الورق ليس فيم   ون خ ،نص   ((واق صدقةخمس أ

خمس  ذو    ،ذو    ليس فيم   ون خمس  أو خمس   ((وال فيما دون خمس ذود صدقة))فنص   الفضة م ئت   هم 
ال خمس    ،عني الذو  هي الخمسي ؟خمس   ؟نعم ؟أو خمس  ذو   ب إلض فة أو ب لقطع ذو    خمس   ؟نعم ؟ذو    وا 

ذا قلن  ،يعني الخمس هي الذو   ، نعم؟ ذو    خمس    وا 
 ..طالب:....



ذا قلن )هخمس من األذوا  ف ليطلع الذو  واح ، الواح   ذو ، ف  ،خمس  ذو  الذو  هي الخمس    الص قة، وا 
  .وعل     ح   ق)  ب ن الذو  يطلق عل  الواح  ،والخمس هي الذو 

ومث  هذا في ص قة بهيمة  ،ب  من اكتم   النص   هذا  ل)  عل  أنه ال س أواق صدقة(())ليس فيما دون خم
  .م  )خرج من األرض النص   في أيض ً األنع م ف)ه  نص  ، و 

 ،ذو  من اإلب  م   ونه  ليس في مفهومه أن األربعة ليس ف)ه  ز    ((فيما دون خمسة أوسق صدقة))وليس 
خمسة األوسق مم  )خرج من األرض ليس فيه ، وم   ون ة ليس ف)ه  ز   من الفض  ون الخمس األواق وم 

ز   ، والقو  ب شتراط النص   قو  الجمهور، القو  ب شتراط النص   قو  جمهور العلم ء، والحنفية يعملون 
س وم  فوقه  وم   ونه ، )تن و  )تن و  الخم وهو نص ع م   فيم  سق  السم ء العشر((ب لنصوص المطلقة 

من  (م  ألن  ؛)تن و  م   ون ذلك ،ستون ص ع ً  ، )تن و  الوسق الواح )تن و  األربعة األوسق ،سة األوسقخم
خص    هذا نص ع م، لكن الجمهور يقولون هيعني في قل)له و ث)ر    فيم  سق  السم ء العشر((صيغ العموم 

ف لش رع الح يم  ع المطهر لل افع،وهذا أيضً  من م حظة الشر  ،، ف  ب  من توافر النص  بمث  هذا الح ) 
حت  )بلغ ح  مع)ن )تم)زون به عن غ)رهم في مرون بمث   ،وال ي لف الن س في    شيء ،ي حظ ح   ال افع

بعض الرواي   عن   ،أنه شرط لوجو  الز    ، وهو أن النص   معتبر،ف لمرجح هو قو  الجمهور ،هذا
ر ص قة، وليس فيم   ون خمس أواق من الورق ص قة، وليس   ليس فيم   ون خمسة أوسق من التم  البخ ري 

في ون  ،، والوسق ستون ص ع ً ح بم  هو مجر  توضيحيعني هو تصري فيم   ون خمس ذو  من اإلب  ص قة((
 نعم.  ،والذي غلته  ون الث ثم ئة ال تج  عليه الز    ،النص   ث ثم ئة ص ع

 ليس على المسلم في عبده))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 
 .((إال زكاة الفطر في الرقيق))وفي لفظ:  ((وال فرسه صدقة

   -رحمه هللا تع ل -يقو  
ليس على المسلم في عبده ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 
 .((وال فرسه صدقة

الفرس الذي يستعم   )تخذ للقنية ليس فيه ز   ، ف لعب  الذي يستعم  للخ مة ليس فيه ز   ، هذا )   عل  أنم 
األث   الذي  وق  مث  هذا الب)  الذي يس نه اإلنس ن ليس فيه ز   ، السي ر  التي )ر به ، ،للح جة ليس فيه ز   

ألنه ليس بم   ن م  ((ال فرسه ص قةليس عل  المسلم في عب ه و       م  )تخذ للقنية ليس فيه ز    يستعمله،
   ب عتب ره عرض من أو فرس يع ه للتج ر  تج  فيه الز  ،لكن لو   ن عن ه عب  يع ه للتج ر  ،مع  للتج ر 

ز    الفطر في الرق)ق يعني  م  تج  عل  الزوج  "))إال زكاة الفطر في الرقيق((وفي لفظ: " عروض التج ر 
وه  تج  أص لة عل   ،جته وول ه  ذلك عن رقيقه، فتج  فيه ز    الفطروعل  الوال  ز    الفطر عن زو 

إن -سي تي هذا في ب   ز    الفطر  ؟الصغ)ر والمرأ  والعب  ثم )تحمله  الولي أو هي تج  عل  الولي مب شر 
 .-ش ء هللا تع ل 
ألنهم عرض  ؛ ر  الز   ""في المملو )ن للتجفي صحيحه عن الزهري أنه ق     -تع ل  رحمه هللا-ذ ر البخ ري 

 نعم. ،وتخرج عنه ص قة الفطر ،وق  مث  هذا في الفرس ف)ز   ز    التج ر  ،من عروض التج ر 



العجماء جبار، والبئر جبار، ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة و 
 ال شيء فيه، والعجماء: الدابة. الجبار: الهدر الذي ((والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس

 في الح )  الرابع   -رحمه هللا تع ل -يقو  
العجم ء  ((العجماء جبار))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 

 ،لمون العربيةتشبيه له  ب ألع جم، الذ)ن ال )تك ،عجم ء ألنه  ال تتكلم  وق)  له  ،فسره  المؤلف ب نه  ال ابة
ف عتبر   مهم مث   ،وهذا ال ابة التي ال تتكلم عجم ء، ف عتبر   هم بغ)ر العربية  ع مه، فهم عجم وأع جم

تكون ف ئ ته ب لوضع، ب لوضع العربي، وعل   هو اللفظ المر   المف)  ب لوضع، ع مه، ولذا يعرفون الك م ب نه
يعني مث   ، ام م  )تكلمون ب لعربية نح  ، ف  نهم ال )تكلمون م هذا   م األع جم ال ) خ  في الك م عن  ال

  م بني آ م من الط)ور المعلمة إذا   ن  وي خ  في هذا   م غ)ر ،فهم أع جم ..،ومث  ،أصوا  الط)ور
يعني ب لقص ، ف     م  ،ب لوضع  ومنهم من يفسر قولهم ،يعني ب للغة العربية ،ويف)  ب لوضع العربي ،مر  

الن ئم وال   م الط)ور وال ال ) خ  في هذا   م  ،ف) خ  في هذا   م األع جم ،مقصو    م عن همو هوم مف
له  ب ألع جم الذ)ن ال )تكلمون   ً ألنه  ال تتكلم تشب)ه ؛ال ابة عجم ء غ)ره، وعل     ح   هذا وجه تسمية

وم  يع)ن عل   ،ن لوا من علم الشريعة م  ن لوا، وب لمن سبة األع جم   مهم وجو ه مث  ع مه وعل  هذا ،العربية
من  ، ال، لو   ن ال )ن ب لثري  لن له رج  يعني مو ب لمس لة تنقص لألع جم ،فهم الشريعة لهم فيه الق ح المعل 

قب)لة  ، يستثن  مسلم من قش)رمول  من بخ رى  ؟البخ ري من وين ؟وأصح   الكت  الستة ممن ،من ف رس ؟وين
)بويه ص ح  الكت   في س ؟ لهم من ب   األع جم، نعم ، ابن م جه،الترمذي، النس ئي ،و  ا ، أبومن العر 
 ،عل     ح   ليس المرا  به تنقصهم ،أعجمي أه  العربية عل  اإلط ق م في العربية، إم مالعربية إم 

 -عليه الص   والس م- يمن نس  النب ،ف إلنس ن قيمته قيمة م  )تقن وم  يحسن، افترض أنه من الذرية الط هر 
ال م  له قيمة؟ أو غ)ر مسلم أو غ)ر مستقيم قيمته م  يحسن لكن ال يحسن ش)ئ ً  -وم  يقربه إل  هللا  ،له قيمة وا 

من  ،من الفقه ء ،في شروحه  ،مؤلف)ن في السنة من األع جمالأكثر  ،، ف كثر المفسرين من األع جم-ج  وع 
وبح   ،يق   مث  هذا الك م فعن م  ،في اللس ن العربي أكثرهم أع جم ،عربيةلامن األ ب ء في علوم  ،المؤرخ)ن

  .أب اً  ،بع)نه اً المس لة ال يعني أنك تنتقص أح أص  
ج ء من ح )   ،مع ع م التفري  ،ف  ضم ن في متلفه فيه، اله ر الذي ال شيء  جب روال ))العجماء جبار((

 -صل  هللا عليه وسلم- خل  ح ئطً  ف فس   فيه، فقض  رسو  هللا  البراء بن ع ز  أنه   ن  له ن قة ض رية
نعم أن  ب لنه ر ص ح  ح ئ  احفظ  ،حفظ الم شية ب لل)  عل  أهله و  ،أن حفظ الحوائ  ب لنه ر عل  أهله 

لكن ب لل)  عل  صح   الم شية أن يحفظ  م ..، لو  خل   ابة وأكل  وخبر ، جب ر ءوالعجم ي  أخي، ح ئطك 
إذا  ،ال ،ويرس   وابه في أموا  الن س ،)ته، وليس معن  هذا أن اإلنس ن ب لنه ر )تح)ن الفرص والغف  م ش

ن العجم ء جب ر اترك مواشيك في الخطوط الطويلة   إه  نقو  ،منه في الخطوط ، وهذا يع ن تصرف  بنفسه 
 ،وبذلك جميع األسب   في حفظه  ،وحفظك له  ،حرصك عل)ه  عيعني إذا تصرف  بنفسه  م ،ال؟ لتهلك الن س

 .ه ر ،وتفلت  من غ)ر علمك جب ر



وهي ليس  في طريق المسلم)ن  ،في بئرك وتر ىإذا لم تضعه  في طريق المسلم)ن ج ء واح   ))والبئر جبار((
 ،لبئر جب ر، لكن لو ج ء واح  وحفر بئر في طريق المسلم)ن، ال تضمن شيء، اه ر ،م  عليك منه، جب ر

وج ء واح  ووط  عل   ،أو الترا  ،وذر عل)ه  شيء من الرم  ،وضع عل)ه  لوح ابلك ش ،ط ء خف)فوغط ه  بغ
نس   هللا -هذا ق ص   ،للن س    من ج ء حب لةالبئر جب ر؟ يص)ر   نقو  ،وم  انخفس به هذا األب ك ش و 
  ، هذا يضمن.هذا ليس بجب ر ،، ال-الس مة والع فية

 ،في األرض  ً م  )وج  م فون  الر  ز ((وفي الركاز الخمس)) لف فيه وبسببه ه رف لذي )ت(( والمعدن جبار))
لكن  ،ال يملكه مسلم ،ويتشرط جمع من أه  العلم أن ي ون من  فن الج هلية، عليه ع مة من ع مة الج هلية

لكه ص حبه إن   ن عليه ملك إس مي فهذا فئ ) خ  في ب)  الم  ، أم  إذا   ن من  فن الج هلية فهذا يم
  األخم س.وله أربعة  ،وز  ته خمسه

ذ اشترى شخصً  أرضً  فعم  به  وج  ف)ه  ر  ز فه  يملكه بملكه األرض أو ي ون لمن  اوفي الر  ز الخمس وا 
 قبله أو لمن ب ع للذي ب ع عليه؟ نعم؟ 

 طالب:......
أن  وهللا م  اشتري    ون اإلنس ن يقو   ،مس لة الورع مس لة معروفة عن  أه  العلمنعم إذا   ن ج هلي فهو له، 

وف)ه  قصة )ذ ره  أه  العلم من أن شخص اشترى أرضً  من شخص فوج   ،هذا مس لة معروفة ،إال األرض
أن  بعتك األرض بم    فق   له ص حبه ،م  اشتري  الر  ز ،أن  اشتري  األرض  وق   ،ف)ه  فذه  إل  ص حبه 

ال الم   )تر ه أح ه ذوال عل  وجوههم،  وم من أه  التغف) وهذان في اصط ح الن س ال) ،ف)ه  هللا  ؟مغفل)ن، وا 
وهذا ليس لي، والذي ب ع األرض يقو   أن  بع   ،أن  اشتري  األرض فق   الذي اشترى األرض يقو  ،المستع ن

ن س في ال ؟!ع   مث  هذه تحت ج إل  خصومة ،ف ختصموا عن  الق ضي ،لي ع قة أن  م  ،األرض بم  ف)ه 
   واح  يقو   ال وهللا  ،فم  رضوا نقسمه ب)نهم، زم نن  )تخ صمون في مث  هذا؟ ف را  الق ضي أن يصلح ب)نهم

ك من ل فق   ألح هم   ه  ،وذلك يقو   وأن  بع  األرض ،أن  اشتري  األرض ،لي ع قة أن  م ني ب زم م 
  .نزوج الول  والبن  من هذا الم   وينتهي اإلش     ق   ،ق    نعم ؟ك من بن ل ه   لث ني، وق   لنعم  ق   ؟ول 

 وهللا أعلم.
 .وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن

 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (2كتاب الزكاة ) –عمدة األحكام شرح: 

 
 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر  

 وبر  تهالس م علي م ورحمة هللا 
 سم. 

على  -رضي هللا عنه-عمر  -صلى هللا عليه وسلم-قال: بعث رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 
-، فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-والعباس عم النبي  الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد

، فقد فأغناه هللا، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا   يرا  ما يـنقم ابن جميل إال أن كان فق)) :-صلى هللا عليه وسلم
صلى هللا عليه -رسول هللا  ثم قال ((احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل هللا، وأما العباس فهي علي ومثلها

 .((أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه يا عمر)): -وسلم
 في الح )  الخ مس   -رحمه هللا تع ل -يقو  

  .عمر على الصدقة -صلى هللا عليه وسلم-قال: بعث رسول هللا  -ي هللا عنهرض-عن أبي هريرة 
ويتحرى في هذا األنس  في ال ي نة واألم نة والقو  ، في هذا مشروعية بع  اإلم م الس عة والجب   لجب ية الز   

  .الص قة س عي ً عل   -عليه الص   والس م- فبعثه النبي ،وعمر أه  لذلك ،عل  تحم  أعب ء هذه المسئولية
 ،)بلغ من له األمر والنهي عمن امتنع من  فع الز    ،الس عي )بلغ وال )لزم وعل  هذا "فقيل: منع ابن جميل"

، فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-وخالد بن الوليد والعباس عم النبي "منع ابن جميل وليس له أن )نفذ 
وه  عمر ع جز  ،-رضي هللا عنه-رفضوا أن )ؤ وا الز    لعمر  يعني منعوا الز    "-صلى هللا عليه وسلم-

ومث   ،لكن األمور إنم  تؤت  من أبوابه  ،-وأرض ه رضي هللا عنه-ليس بع جز  ؟عن أن ي خذ منهم الز    ب لقو 
لم   -رضي هللا تع ل  عنه-فعمر  ،به  وال  األمر ءهذه األمور واإللزام وترت)  اآلث ر عل  األح  م إنم  )نو 

هؤالء ، -عليه الص   والس م- وهو المنفذ، -عليه الص   والس م- امتنعوا عن  فع الز    أخبر بذلك النبي
 ،بن الول) ، وخ ل  -عليه الص   والس م- ال يعرف اسمه، والعب س عم النبي  الث ثة ابن جم)  الشراح يقولون 

 ،تح  ب لك م إذا أم ن ،المس لة تنح  ب ألسه  تح  ب ألسه إذا   ن  ؟ -عليه الص   والس م- م ذا ق   النبي
والن س  ،   واح  من هؤالء الث ثة منزلته -عليه الص   والس م- ونز  النبي ،فع  لفب الك من لم يم ن إ

يعني شخص بذ  نفسه وم له هلل ول )ن هللا وحص  منه شيء تختلف مع ملته  ،)تف وتون ويختلفون في المع ملة
  .شخص ال يعرف أنه )ؤ ي أكثر مم  )ج  عليهعن 

م ذا يعت  ابن  ؟يش يعت  ابن جم) إ "((ما يـنقم ابن جميل)): -صلى هللا عليه وسلم-"فقال رسول هللا 
يعني ليس له  ،وهذا ت ك)  للذم بم  يشبه الم ح ،اللهم إال أن ي ون  ونه فق)رًا ف غن ه هللا ،ليس له عذر ؟جم) 

م   ،ثم منع الز    ،-ج  وع -)تكفف الن س ف غن ه هللا  اً   ن فق)ر  ،)  للذم بم  يشبه الم حت ك ،عذر إال هذا
  ت ك)  الم ح بم  يشبه الذم معروف وع سه  ،وت ك)  الذم بم  يشبه الم ح ،عن ه عذر إال هذا

 ج     وال ع)رررررررر  فرررررررر)هم غ)ررررررررر أن سرررررررر)وفهم

   بهررررررررررن فلررررررررررو  مررررررررررن قررررررررررراع الكت ئرررررررررر  
 ج



عزر  ،ابن جم)  ي فيه هذا الك م ،ع س م  عن ن  ،وأك  الم ح بم  يشبه الذم هر الذمهذا م ح ف ظهرهم مظ
ألن بعض الن س إذا  عل     ح  ؛ -ج  وع -والمنة هلل  ،إال أن   ن فق)رًا ف غن ه هللا تع ل  ،بمث  هذا الك م

ذا مش   ،ومن أش هم بخ ً  ،، وتج ه من أكثر الن س أمواالً رأى أن له منة عل  الن س -ج  وع -أغن ه هللا  وا 
نَساَن َلَيط َغى ور أن الن س  لهم في  نفه ونعمتهب)ن الن س )تص َتغ َنى{  * }َكالَّ ِإنَّ اإلِ  ( سور  7-6 ]َأن رَّآُه اس 

 ،لكن ال )لزم منه الطغي ن أب اً  ،بعض الن س غني ،إذا رأى اإلنس ن أنه استغن   خ  في ح)ز الطغي ن [العلق
هذا في  ثر من  م  هو بح جة الن س، وق  مث  ..،أى وخ)  إليه أنه استغن  عن غ)ره  خ  في ح)زلكن إذا ر 

 ،الن س يحت جونه ثم رأى أنه ص ر ع لمً ، ،شخص طل  العلم م   ،طر  هذا في  ث)ر من األموراو  ،األمور
األمور، ق  ال يعت ي عظ ئم ارتك    بنفسه، ويحمله تصوره هذا عل  هذا من أش  الن س جه ً  ،وهو م  يحت جهم

 .مث  هذا يقضي عل  جميع أعم له ،ح  إذا أعج  بنفسهعل  أ
 والعجررر  ف حرررذره إن العجررر  مجتررررف  

 ج

 ج  أعمررررررر   صررررررر حبه فررررررري سررررررر)له العررررررررم   
 ج

اإلعج   ب لسي را  والمراك   ،اإلعج   ب لقصور الف رهة ،اإلعج   ب لنفس هذه مش لة، اإلعج   ب لم  
  .إل  مث  هذه النق ئص ) عو،    هذا المريحة

مث  هذا يستحق أن يعتذر  ،ق م مهجته هلل فضً  عن م له ،بن الول)  الذي ق م نفسه هللوهو خ ل   ((وأما خالد))
ال م  يستحق؟ نعم يستحق  أوقف أ راعه  ((، فقد احتبس أدراعهفإنكم تظلمون خالدا  ))وأما خالد عنه وا 

)تصور من شخص عن ه عم ر  لإل)ج ر أو للبيع قيمته  مل)ون ري   ز  ته   يعني ه  ))واعتاده في سبيل هللا((
ي  جمعية تحفظ القرآن استلموه ،  ،هي وقف هلل تع ل   بقي شهر عل  حلو  الز    ق   ،خمسة وعشرين ألف

احتبس  -رضي هللا عنه-م  نتهم مث  هذا أنه يفر من الز   ، خ ل   ؟ أب ًا،ه  نتهم هذا ب نه يفر من الز   
وبهذا يست   من يقو  من أه  العلم بجواز وقف المنقو   ،-ج  وع -أوقفه  هلل  وأعت  ه في سب)  هللا، أ راعه

ووقفه  من أفض   ،الكت  الشرعية  ومث  ذلك ق  ،مم  تبق  ع)نه ،من  راع وس ح، بجواز وقف المنقو 
   التي أوقفه  خ ل  بن الول)  لنصر اإلس م، ورفع وهذه األ راع واألعت ،وهي من العلم الذي )نتفع به ،األعم  

ويق م  ،شخص يق م نفسه  ون  )نه ،فمث  هذا ال )تهم ،فهي من أفض  األعم   ،المسلم)ن ش ن المسلم)ن وعز 
! هذا أمواله ويحبسه  ويوقفه  ويخرجه  من ) ه بح)  ال )تصرف ف)ه  )خرجه  من ) ه هذا )تهم ب نه يمنع الز   ؟

  مظلوم.
 ن النبي  إعن عمه، ومنهم من يقو  -عليه الص   والس م- ضمن النبي ((وأما العباس فهي علي ومثلها))
قترض من العب س ز    سنت)ن، أو تعج   احت ج ألمر الع مة ال لح جته الشخصية، ف -عليه الص   والس م-

ال  ،جواز تعج)  الز    ب لع)ن تعج) ولذا ق    فهي علي ومثله ، وبهذا يست   عل   ،من العب س ز    سنت)ن
بعض الن س يسمع  ،التعج)  التق يم ،التعج)  غ)ر الت ج)  ،ال ،ت ج) اليفهم منه  م  فهم في بعض المن سب   

  هم  عل  وزن صرفي واح  ت ج)  وتعج)  عل  وزن  ،م)زان الصرفيالهذه وهذه م  يفرق ب)نهم لإلتح   في 
ألن ت خ)ر الز     بح  ؛ف  )جوز ج)  أه  العلم عل  جوازه بهذا الح ) ، وأم  الت  ف لتعج)  )جوز يست   ،واح 

لكن أكثر من  ،)وم وال)وم)نال)تس مح أه  العلم في  ،في )ومه  من الغ  افتي   عل  حق الفقراء، وجب  تخرج
  ، ومط  في حقه.ذلك افتي   عل  الفق)ر



 مً  مث  أبيه ح ((؟أن عم الرجل صنو أبيهعلمت أما  يا عمر))ثم قال:  ))وأما العباس فهي علي ومثلها((
فحقه من حق األ ، واألص  في الصنو في النخلت)ن تجتمع ن في أص  واح   ،ألنه ) لي ب أل  مث  أبيه؛

َواٍن{وأص  األ  والعم واح  وهو الج   ُر ِصن  َواٌن َوَغي    نخلة   ،نعم إم  نخ)  مفر   [( سور  الرع 3 ] }َوَنِخيٌل ِصن 
م  ،ب صله  مث  أبيه؛ ألنهم     أم  علم  أن عم الرج  صنو أبيه؟(( أكثر من نخلة تجتمع في أص  واح  وا 

 ،ألنه ) لي به ، وصلته من بر األ ؛وفي هذا اعتذار ف)تلطف مع العم ويوص  العم ،)جتمع ن في أص  واح 
  َ ذا   ن طريقي إل  العم هو طريق  ،طيعةوب)نهم  ق ،إن ب)ن أبي وعمي مش حنة  ط)  ق  يقو  ق ئ  مثً  وا 

ًَ  ،واأل  انقطع ،األ   ،أن  مط ل  ب لصلة ،ليس مبرر، الجهة منف ة ،ال ؟العم ه  هذا مبررعن قطع انأذا 
 ،أب ًا، لكن هذا األص  ،هذا هذا ، ليس من شرطهذاهذا عل  ال )ترت   ،وأبوك مط ل  ب لصلة والجهة منف ة

عمك لو قطع أب ك، ف   إنس ن عليه أن )ؤ ي م   بواسطة أبيك، فتبر وتص لتك بعمك يعني األص  أن ص
أن  أري    سيم  عن  الح جة إل)ه ، لكن لو ق   شخص وعل  هذا )جوز إخراج ز    سنة أو سنت)ن ال ،طل  منه

 ،)ن، الن س م  هم بح جة إل  ز    نخلك مثً  لم   سنتسنت)ن من م   ال يحت ج إل  جميعه أن أخرج ز   
نعم األفض   ؟ه  ي ون األفض  التوق)  ،ولو  فع  السنت)ن لفس  بعضه ،الفقراء ي ف)هم م   سنة واح  

 ،و ع  الح جة إل  تق يم وتعج)  الز    عن وقته  فهو أفض  ،لكن إذا ق م  الح جة ،   سنة بسنته ،التوق) 
بن جم)  م  هي مث  منزلة فمنزلة ا ن زلهمم  سمعتم، وفي الح )  ش ه  لح )   أمرن  أن ننز  الن س موأصله 

وعل     ح   الن س ب لنسبة ، -عليه الص   والس م- عم النبي لة خ ل  م  هي بمث  منزلة العب سخ ل ، ومنز 
لكن       ن  ظروفهم واح   م  فرق ب)نهم،إن  ،يعني لو   ن  ظروفهم واح   م  فرق ب)نهم ،للتشريع سواسية

 نعم.  ،فيع م  عل  ضوئه ،الث نيواح  ظرفه )ختلف عن 
يوم  -صلى هللا عليه وسلم-رسوله قال: لما أفاء هللا على  -رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن زيد بن عاصم 

لم يصبهم ما أصاب  ، فكأنهم وجدوا إذولم يعط األنصار شيئا   ،في المؤلفة قلوبهم ،حنين قسم في الناس
فهداكم هللا بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم هللا بي؟  ار ألم أجدكم ضالال  يا معشر األنص))الناس، فخطبهم فقال: 
صلى -ما يمنعكم أن تجيبوا رسول هللا )) قالوا: هللا ورسوله أمن، قال: كلما قال شيئا   ؟((وعالة فأغناكم هللا بي

ون أن يذهب ترض لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، أال))قالوا: هللا ورسوله أمن، قال:  ؟((-هللا عليه وسلم
من  أ  لى رحالكم، لوال الهجرة لكنت امر إ -صلى هللا عليه وسلم-وتذهبون بالنبي  الناس بالشاة والبعير

ناس دثار، إنكم وال دي األنصار وشعبها، األنصار شعارلسلكت وا شعبا  و  األنصار، ولو سلك الناس واديا  
 .((فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ستلقون بعدي أثرة

   -رحمه هللا تع ل -المؤلف و  يق
وهذا راوي ح )  الوضوء وغ)ر عب  هللا بن زي  بن عب  ربه راوي  ،الم زني "عن عبد هللا بن زيد بن عاصم"

ن زعم بعضهم أنهم  واح  قال: لما أفاء هللا  -رضي هللا عنه-"، لكن هذا شخص وذاك أخر ح )  األذان، وا 
 ،ح)نم  ق ت  )وم حن)ن ،الغن ئم التي حص  عل)ه  ،أي من غن ئم "حنينيوم  -صلى هللا عليه وسلم-على نبيه 

وأربعة وعشرين ألف  ،و  ن   ن  غنيمة  ب)ر  ج ًا من أعظم الغن ئم، ستة آالف نفس سبي، من النس ء واألطف  
والفيء هن  ، لم  أف ء عل  نبيه )وم حن)ن ،الف نفس، ستة آغن ئم  ب)ر  ج اً  ،وأربع)ن ألف من الغنم ،من اإلب 



 ،والغنيمة م  ت خذ قهر ب لغلبة ب لقت   ،ألن الفيء يطلق عل  م  لم )وجف عليه بخ)  وال ر    )را  به الغنيمة؛
الغن ئم يقرر ابن القيم أنه  أط)  الم  س ،  ؟ن هذه الغن ئم عل   ثرته  نقص  من أجورهم شيء  إوه  نقو 

منهم من يفض  الزراعة مطلقً ،  ،ألفض ب)ن أه  العلم في ا عة عل  خ ف أط)  من الزراعة وأط)  من الصن
م  من نبي إال  ،ي الغنم أفض   رعومنهم من يقو  ،والصن عة مهنة بعض األنبي ء ،وج ء في فضله  أح  ) 

ألنه  رزق  ؛وابن القيم يقرر أن الغن ئم أط)  الم  س  ،المقصو  أن مث  هذا )ختلف فيه أه  العلم ،رع  الغنم
وج ء في الح )  الصحيح أن هللا    وجع  رزقي تح  ظ  رمحي(( ألنه يقو   ؛-صل  هللا عليه وسلم- النبي

أو  ،أو أن )رجع ،تكف  لمن خرج في سب)له ال )خرجه إال الجه   في سب)له أنه إم  أن يقت  شه) اً  -ج  وع -
فه  معن  هذا أن الذي )رجع  ،رأرجعه ن ئ  م  ن   من أجر أو غنيمة، يعني جعل  الغنيمة في مق ب  األج

ن غنم تعج  ثلثي األجر ،وج ء في الح )  أن من غزا فلم يغنم   ن أجره   م ً  ؟ب لغنيمة ال أجر له لكن  ،وا 
ن  ؛وال في صح بته الكرام، -عليه الص   والس م- مث  هذا ال يق ح في غزو النبي ألن مث  هذه األمور وا 

وغزو  ب ر  ،وإلع ء  لمة هللا ،وأنهم يق تلون هلل ،لكن ج ء م حهم ب لنصوص ،والمق ص   ن  مؤثر  عل  الني   
{وق     -  وع ج-، واطلع عل)هم هللا التي م ح أهله  ُتم  َمُلوا َما ِشئ  ف   ،غنموا ف)ه  [( سور  فصل 47 ] }اع 
م  نقيس أه  ب ر  م،نع ؟ نقيس أه  ب ر ب نفسهم لو لم يغنموا أ)هم أفض  لكن ق  يقو  ق ئ  ،نقيس غ)رهم بهم

بمن ق ت  غ)رهم، وال نقيس بمن ق ت  في حن)ن وغنم بمن ج ء بع هم، هذا ظ هر، نعم ألن العم  في وق  
تب ع وح جة، والح جة له   ور  َتِوي }الصح بة )ختلف؛ ألن العلم )رفعه م  يحتف به من إخ ص ويق)ن وا  اَل َيس 

ِل ال فَ   حت  ب)ن الصح بة، ف لظروف له  م  يحتف به ، ف لنبي  [( سور  الح ) 21 ] ت ِح َوَقاَتَل{ِمنُكم مَّن  َأنَفَق ِمن َقب 
 نعم؟  ...-عليه الص   والس م-

 طالب:...... 
إيه هذا ج ء في الح )  الصحيح، في المسن  والسنن أنه ي تي في أخر الزم ن للع م  من م أجر خمس)ن من م، 

إل  ذا  العم  تص ق  أن  ب رهم وتص ق الصح بي ب رهم  رهمك أفض  من يعني الصح بة، وهذا إذا نظرن  
خمس)ن  رهم، لكن شرف الصحبة التي اتصف به ال ) ر ه أح    ئنً  من   ن، فإذا نظرن  إل  العم  المجر  

ذا نظرن  إل  الع م  حصل  مف ضلة من جهة أخرى.   حصل  المف ضلة، وا 
يعني في الغزا ، وفي المؤلفة قلوبهم  "هذا الغنائم العظيمة في الناس -عليه الصالة والسالم- قسم النبي "

-أعط هم وزا هم، وترك بعض الن س؛ ألنه و لهم إل  إيم نهم، وفي الصحيح من ح )  سع  بن أبي وق ص 
رهطً  وسع  ج لس، فقل   م لك عن ف ن ي   -صل  هللا عليه وسلم-ق    أعط  النبي  -رضي هللا تع ل  عنه

ثم أعط  غ)ره، فق   ي  رسو  هللا  م لك عن ف ن إني وهللا ألراه  ؟(( ً   أو مسلم  هللا إني ألراه مؤمنً ؟ ق    رسو 
  إني أعطي الرج  وغ)ره أح  إل  منه مخ فة أن ي به هللا   -عليه الص   والس م- مؤمنً ؟ إل  أن ق   النبي

  )خش  عل)هم لو لم يعطوا، لكن مث  هذا )ؤ   إل  إيم نه، يعني هؤالء الذ)ن )ت لفون بحط م ال ني في الن ر((
لم يع     -عليه الص   والس م-خ ص هذا مضمون م  يحت ج إل  أن )ؤلف ب ل راهم، ومث  هذا  ونه 

 ًَ ه  يق    ظلم األنص ر؟ ال م  ظلم األنص ر، إنم  و لهم إل  م   "ولم يعط األنصار شيئا "األنص ر ش)ئً 
 ن،   نهم وج وا في أنفسهم، وال )لزم أن ي ون  لهم أو ي ون خي رهم، ال، مع أن النفس ق  تجب  عن هم من إيم



عل  شيء من هذا، ال سيم  )وزع وأن  ج لس ق  يقو  ق    يم ن السب  أني م  نفع  في هذه الغزو ، لو أن  
عليه - األذه ن، لكن النبي ن فع في هذه الغزو  أعط)  مث  الن س، ق  )تطرق مث  هذا االحتم   إل  بعض 

يعني م  أعط  المؤلفة قلوبهم، وق    تو لوا عل  م  )ترك مث  هذا الظرف من غ)ر بي ن،  -الص   والس م
من خ    ...، )ب)نهللا، وأنتم ي  األنص ر م  لكم شيء تو لوا عل  هللا، وانته  المس لة، ال، )بي )رت  الرسو 

   لمث  هذا الظرف أحي نً  اإلنس ن )تمنع من أمر ل)ب)ن فض  ص حبه.هذه القسمة فض  األنص ر، استغ 
م  )تغ)ر، لكن المص ر )تغ)ر، وج  وج ًا، ووج  وجو ًا، ووج   (وج  الث ثي  (وج  الفع   "فكأنهم وجدوا"

م  بهم إذ لم يص   وهي الغض ، وج وا في أنفسهم ش)ئً ، ت ثرواموج  ، ووج  وج   ، المقصو  أن هذا من الموج 
ألنه حرم من أمر ال ني ، وق  يقع أو )ر  عل  خواطرهم أنهم احتم   أن  أص   الن س، وبعض الن س )ت ثر

ي ون أثرهم في الجه   ضع)ف م  استحقوا عليه شيء من الغنيمة، وهذا يحز في النفس، وهذا ق  )ور  مث  هذه 
 الموج  .
ر مم  أعط  غ)رهم من فع األنص ر ويعط)هم حقهم أكثب)ن اآلن ل)ر )خط  ل -عليه الص   والس م-ف لنبي 

))ألم  نعم   نوا ض ل)ن "))يا معشر األنصار ألم أجدكم ضالال  فهداكم هللا بي؟(("فخطبهم فقال:  حط م ال ني 
  وحزازا  جعل  أقر  يعني ب)نهم إحن وع اوا  وكنتم متفرقين(( ؟))فهداكم هللا بي  نوا  ف ر  أجدكم ضالال ((

))ألم أجدكم ق     ))وكنتم متفرقين فألفكم هللا بي؟ وعالة فأغناكم هللا بي؟(( من أبع  الن س عن قريبة القري 
واج  قريش بع  أن  لكن  تن  ض  أن  وج   ، يعني م  ق لواقالوا: هللا ورسوله أمن ضالال  فهداكم هللا بي؟((

))آية اإليمان حب األنصار، وآية ء األنص ر لكن هؤال ؟ض  ، ويش الفرق؟ م  يم ن أن يق   مث  هذا الك م
هؤالء األنص ر بإم  ن الواح  منهم أن يقو   جم عة قريش   نوا ض اًل فه اهم هللا  النفاق بغض األنصار((

م    نوا ض   قريش  ؟م  هو يم ن أن يق   هذا الجوا  وهو صحيح ؟بك، ويش الفرق؟ ليش تعط)هم ونحن ال
 .-ج  وع -عم،   ن جوابهم  "هللا ورسوله أمن" المنة هلل وه اهم هللا ب لنبي؟ ن

هللا ، م  ر وا عليه بر  يم ن أن ي ون مقبو ، نعم، قالوا: هللا ورسوله أمن ))وكنتم متفرقين فألفكم هللا بي؟((
وا قومك أك  بعضهم بعضً  لم   عو  عل)هم، وأكل  وم  ق لوا أيض ً  (())وعالة فأغناكم هللا بي؟ ورسوله أمن

 الهوام، وأكلوا الج)ف، وأكلوا    شيء.
اقتنع إل  م  عن هم، اطم ن  -عليه الص   والس م-النبي  قالوا: هللا ورسوله أمن، ))عالة فأغناكم هللا بي؟((

 ))لو شئتم لقلتم: جئتنا بكذا وكذا((قال: إل  م  في قلوبهم، لكن أرا  أن )زي هم طم ن)نة، وأن )رفع من ش نهم 
قلتم فص قتم وص قتم، لو شئتم قلتم  جئتن  م ذبً  فص قن ك، صحيح،  ذبته قريش فه جر إل  الم )نة، لو شئتم 

ق    نعم، ف خرج من بل ه،    أو مخرجي هم؟(( -عليه الص   والس م-جئتن  مخذواًل فنصرن ك، أخرج النبي 
ن لكن فيه إظه ر  ،وطري ًا فآوين ك، وع ئً  فواس)ن ك، هذا الك م صحيح للمنة، م  يقولون مث  هذا الك م، وا 

، وبهذا استحقوا -عليه الص   والس م-  ن حقيقة وواقع؛ ألنهم ال )رون ألنفسهم منة عل  هللا وال عل  رسوله 
))أال ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي   -عليه الص   والس م-هذه المنزلة، ثم ق   

))لوال  ل  رح لكم؟!ني سه  أن )ذه  الن س بحط م ال ني ، وأنتم تذهبون ب لنبي أشرف مخلوق إيع إلى رحالكم؟((
قسم خي ر هذه األمة إل  مه جرين وأنص ر،  -ج  وع -يعني لوال أن هللا  الهجرة لكنت امرأ  من األنصار((



وال الهجر  لكن  امرًأ من   ل ازمه، ال يم ن التخلي عنه   لنس ولو  رعي تترت  عليه آث رهوالهجر  وصف ش
ب لمعن  األعم للنصر  هو الذي نصر هللا به ال )ن، وهو الذي أق م  -عليه الص   والس م-والنبي  األنص ر((

هللا به ال )ن، لكن ب لمعن  الخ ص، ب لمعن  األعم ) خ  المه جرون في األنص ر؛ ألنهم نصروا ال )ن، أي 
فهم أنص ر ب لمعن  األعم، لكن ب لمعن  األخص الذي )ري  أن  ؟!ننصر أعظم من نصر أبي ب ر وعمر لل )

 ال ) خ  فيه من ذ ر. -عليه الص   والس م-يقرره النبي 
نعم   ن  ))لوال الهجرة لكنت امرأ  من األنصار، ولو سلك الناس واديا  أو شعبا  لسلكت وادي األنصار وشعبها((

ض من م  ن إل  آخر تج     جم عة مع بعض، أه  البل  الف ني، الن س لم    نوا )نتقلون ويضربون في األر 
أفرا  القب)لة الف نية، أبن ء الرج  الف ني، المقصو  من )جمعهم وصف واح  تج هم في شع  مستق ، هؤالء 

عليه الص   -ولو سلك الن س وا يً  أو شعبً  لسلك  وا ي األنص ر وشع  األنص ر   ،الذ)ن )جمعهم وصفً  واح
، فيق مهم عل  غ)رهم، )بق  في النفوس شيء بع  هذا الك م؟ لن )بق  شيء ب  ق  )ج  من أعطي -والس م

عليه الص   -والنبي  ،هو المعطي -ج  وع -األموا  الط ئلة في نفسه شيء من هذا الك م، لكن هللا 
الشع ر هو اللب س  والناس دثار(())األنصار شعار، فيقو      إنم  أن  ق سم، وهللا المعطي(( ق سم -والس م

الذي )لبس مم  )لي الب ن؛ ألن هذا اللب س الذي )لي الب ن )لي شعر الب ن مب شر ، فهو شع ر، وال ث ر م  )لبس 
 فوقه، الشع ر هو الذي )لبس مم  )لي الب ن؛ ألنه ي مس ويب شر شعر الب ن وم  فوقه يسم   ث ر.

لو مثلن ه في واقعن ، وق   أخون  الث ل   -عليه الص   والس م-م النبي يعني    ))إنكم ستلقون بعدي أثرة((
وف ن وأن  جوابي هو ال ق)ق، نعم، يعني م  ي فيك أن يق    م   ب لجوا  ال ق)ق  أن  أعط)  ف ن الذي أج  

م )زي ون ش ء هللا جوابك هو الصحيح ال ق)ق، عل     ح   القب ئ  وهذه قب ئ  أوس والخزرج مث  بني تمي
 هي قب ئ  عل     ح  . ،وينقصون، نعم

بم  ي مس جس ه الط هر الشريف، وغ)رهم  ث ر، حت   -عليه الص   والس م-مثلهم النبي  ))األنصار شعار((
 -عليه الص   والس م-قريش  ث ر، يعني )لبس فوق الشع ر، ولذا ج ء في ح )  أم عطية في غس  ابنته 

 جعلنه شع رًا )لبس مم  )لي الب ن.يعني ا   أشعرنه  إي ه((ق    ق ل   ف عط ن  حقوه، ف
   األئمة من قريش((ب  شك حص  لهم م  حص ؛ ألن الملك في غ)رهم، الملك  ))إنكم ستلقون بعدي أثرة((

ومعلوم أن طبيعة الملك تقري  األقر ، طبيعة الملك ه ذا؛ ألن البشر علمهم ب ألقرب)ن أكثر من علمهم 
الذي يعرفه قري  )ن، وم   ام يعرف حقيقة هذا الشخص من أق ربه، ويخف  عليه ح   البع) ، )ولي هذا الب ألبع 

  ه الن س من الم)  إل  مث  هذا.مع م  جب  علي
))إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى ب لصبر  -عليه الص   والس م-فوج  األنص ر أثره، وأمرهم النبي 

ذا فيه بي ن لمزيتهم وشرفهم، ومنزلتهم في ال )ن، وبي ن أيضً  أنهم ممن س)ر  الحوض وه تلقوني على الحوض((
 ؟نعم ،-عليه الص   والس م-عل  النبي 
 طالب:......

 ب  شك الهجر  له  وقع وش ن في الشرع.



)  في هذا الح  -تع ل  رحمه هللا-لم ذا أ خ  المؤلف  ؟يقو   ويش  خ  هذا الح )  في  ت   الز    ،نعم
 نعم؟  ؟ ت   الز   

 ؟نعم ؟إعط ء المؤلفة قلوبهم، وهم من مص رف الز   ، وأيض ً 
 طالب:......

من ن له أكثر من النص   وح   عليه الحو  )ز ي،  م ب)ن الغ نم)ن، ثم من غنم ش)ئً ..،ال هو م  )ز  ، هو يقس
 ؟نعم

 طالب:......
َلُموا  َأنََّما َغِنم  ..، الخمس هذا ال ِ ُخُمَسُه{}َواع  ٍء َفَأنَّ ّللِ  هذا م  له ع قة ب لز   ،  [( سور  األنف  43 ] ُتم مِ ن َشي 

ونسمع الجوا    في إعط ء المؤلفة  م  ذ ر األخ، المقصو  أن هذا له صلة ب لز    من وجوه، أنه يشبه الز  
 نعم. ،ال ق)ق

 طالب:......
و أق  من غ)ره أن يمتث  هذا الح ) ، ويتصور أن ط) ، أيضً  أن من أعطي من الز    أكثر من غ)ره أ

ق سم، والغني الذي تج  عليه الز    إنم  هو  -عليه الص   والس م-، والنبي -ج  وع -المعطي هو هللا 
{، -ج  وع -)تول  قسمة م  أعط  هللا  ور اثن)ن يعني لو تص [( سور  النررور11 ] }َوآُتوُهم مِ ن مَّاِل َّللاَِّ الَِّذي آَتاُكم 

يعني هذا ظروفهم واح  ، أو واح  أفقر من الث ني  خلوا عل  شخص غني ج ًا )وزع الز   ، ثم ق   لألق  ح جة 
 برهن عل  ب)تك وعي لك، ثم ج ء الث ني  ،هذه عشر  آالف تصرف به  خ   ه  السنة فق)ر لكنه أق  ح جة 

س )تح   ف ن ا الفق)ر الذي م  أعطي في المج ل... ه  من حق هذ،...األش  ح جة ق    وهللا م  عن ي شيء
 -عليه الص   والس م-والنبي  هو المعطي، -ج  وع -ف ن ترك؟ ليس له ذلك، هللا حرمني، ف ن أعط ، 

لخلقه عل  ) يه، أب ًا،  -ج  وع -، وم  ي تبه هللا -ج  وع -ق سم، وهذا يعطي أو يقسم م  يعطيه هللا 
هذا )تخب  في م   هللا، يعطي ف ن، ويحرم ف ن، نعم أن  مخ ط     وهللام  يقو  ،ذافل)تصور الفق)ر مث  ه

من الخط  ،  هب ن ترض  وتسلم، لكن أيضً  الغني مخ ط  ب ن )رفع ح جة الفق)ر، لك  شخص م  )خص
يء، م  ا وهللا م   ت  هللا له ش  هذون لو قيالخط   الشرعي، وليس معن  هذا أن األغني ء )رون شخص فق)ر، 

م   ت  هللا لك شيء، أن  م مور ب ن وهللا ق    يحن  معط)نه، نعم، ه  معن  هذا أنه يحرم بعض الن س و إ
ح  وت خر واح ، واآلن م  معك شيء، أو الرص)  وهللا م  فيه شيء اتعطيه إذا   ن فق)ر، لكن  ونه تق م عليه و 

وهذا فق)ر، وهذه ز    ط لعة ط لعة م  تحرمه إال  ال)وم، مم ن هذا، هذا الذي ليس ب) ك، أم  إذا   ن ب) ك
ذا أعط)ته -ج  وع -ف لذي حرمه في الحقيقة هو هللا  ،بسب  ب)ن، فإذا حرمته لسب  ب)ن أن  مقتنع به ، وا 

 ،وأن  وس)لة توص  هذا الم   إل  عب   هللا ،-ج  وع -لسب  ولمبرر واضح ف لذي أعط ه في الحقيقة هو هللا 
 نعم.

 :صدقة الفطر أو قال -صلى هللا عليه وسلم-قال: فرض النبي  -مارضي هللا عنه-هللا بن عمر عن عبد 
رمضان على الذكر واألنثى والحر والمملوك صاعا  من تمر أو صاعا  من شعير، قال: فعدل الناس به نصف 

 أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة. :صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ



صاعا  من  -صلى هللا عليه وسلم- قال: كنا نعطيها في زمن النبي -رضي هللا عنه-بي سعيد الخدري وعن أ
ية طعام، أو صاعا  من تمر، أو صاعا  من شعير، أو صاعا  من أقط، أو صاعا  من زبيب، فلما جاء معاو

 أخرجه كما كنت أخرجه. مراء قال: أرى مدا  من هذا يعدل مدين، قال أبو سعيد: أما أنا فال أزالوجاء الس
  -تع ل  رحمه هللا-يقو  المؤلف 

 باب صدقة الفطر:
ص قة الفطر مض ف ومض ف إليه، واإلض فة سببية؛ ألن هذه الص قة سببه  الفطر من صي م شهر رمض ن، 

لفطر، والفطر ي ون آخر )وم من رمض ن؛ ألن سببه  ا   اإلتم م، وتج  بغرو  الشمسوهي ش ر للمنعم عل
 ،، والوجو  الذي )ذ ر في مث  هذا )را  منه أن من ول  بع  غرو  الشمس أو م   قب  غروبه ا الوق في هذ

سب  الوجو  السب  هذا الوق  فمن م   قب  غرو    أو م   بع  غروبه ، إذا قلن  ،أو ول  قب  غروبه 
ال م  تخرج؟ ال ؟الشمس تخرج عنه ص قة الفطر ط)  م   بع  لوجو ،  تخرج؛ ألنه م   قب  وق  اتخرج وا 

ال م  تخرج؟ تخرج، ول  بع  غرو  الشمس ال  غرو  الشمس تخرج عنه، ول  قب  غرو  الشمس تخرج عنه وا 
 تخرج إال عل  سب)  االستحب  ؛ ألنه  تستح  عن الحم ، فهذا معن   ون اإلض فة سببية.

  اشتم  عليه صي مه من خل ، تطهره وترفوا م ،ص قة الفطر شرع  طهر  للص ئم، إنم  شرعة طهر  للص ئم
جبة، ووجوبه  ث ب  ب لكت   والسنة واإلجم ع اوترقع م  فيه من فتوق، وعل     ح   هي عن  ع مة أه  العلم و 

َلَح َمن َتَزكَّى ِه َفَصلَّى{*  }َقد  َأف  َم َربِ  ِه َفَصلَّ  تز   ز    الفطر [( سور  األعل 35 ] َوَذَكَر اس  َم َربِ  ( 35 ] ى{}َوَذَكَر اس 
{يعني ص   الع) ، ب)نم  ج ء في ع)  األضح    [سور  األعل  َحر  َلَح وهن   [( سور  الكوثر6 ] }َفَصلِ  ِلَربِ َك َوان  }َقد  َأف 
َم َربِ ِه َفَصلَّى{*  َمن َتَزكَّى  المرا  ز    الفطر وص   الع) ، وأم  السنة ف أل لة متك ثر  [( سور  األعل 35 ] َوَذَكَر اس 

أن )تس ووا في هذه الفريضة، ف لكب)ر والصغ)ر جميع المسلم)ن، ومن الع   ب)نهم  منه  م  معن ، وتج  عل 
ا الشرع المطهر والحر والعب  والذ ر واألنث  الوضيع والحق)ر والكب)ر والشريف  لهم فطرتهم ص ع، وهذا ش ن هذ

  أن )ؤخذ منه عشر  أصواع، عشر  آصع، وهذا وهللا هذا  ب)ر، هذا شريف، ال ب  ، م  يق  في تشريعه الع م
مث  هذه  ،ي في منهم اللي )جي بس، ال، ال تخرج لكنه  ليس  ذا  ب   وال ش نوضيع من أسر  يعني تج  م  

- ق    فرض رسو  هللا -م رضي هللا عنه-األمور ال تو   إل  االجته  ، ولذا في ح )  عب  هللا بن عمر 
والحر  لفطر من رمض ن عل  الذ ر واألنث الفطر، أو ق    رمض ن، ص قة ا ص قة -صل  هللا عليه وسلم

ال نقو   للذ ر مث  حظ األنث))ن، الذ ر ص ع  ؟والمملوك، ط)  الذ ر واألنث ، الذ ر ص ع واألنث  ص ع وا 
 واألنث  نصف ص ع؟ نعم؟ ب لتس وي.

خمسة، ليس هذا منه ، خمسة  ط)  م  ج ء في النصوص أن المرأ  عل  النصف من الرج  في  م موضع؟
 نعم؟ ؟مواضع المرأ  عل  النصف من الرج  من )ذ ره 

 طالب:...... 
َرَأَتاِن{الشه   ، نعم الشه     ،ال ية، الم)را  ِن َفَرُجٌل َوام  ه ه بقي اثن ن؟  [( سور  البقر 696 ] }َفِإن لَّم  َيُكوَنا َرُجَلي 

  ، والعتق، يعني رج  يعتق رج  أو امرأت)ن، فعتق الرج  يع    العقيقة، عن الغ م ش ت ن، وعن الج رية ش



وهللا المرأ  عل  النصف، للذ ر مث  حظ األنث))ن م  تطلع إال نصف   عتق امرأت)ن، ليس هذا منه ، م  يق  
 ال، أب ًا، عل  الذ ر واألنث . ،ص ع، ال

 ر، فز    الفطر واجبة؛ ألن معن  معن  فرض يعني أوج  أو ق "-صل  هللا عليه وسلم- فرض رسو  هللا"
، يعني مق ر  من قب  الش رع، معن  معن ه  ق ر، ق ر ز    الفطر ص عفرض أوج ، منهم من يقو   إن فرض 

الحنفية )رون أن ز    الفطر واجبة، عن  األكثر م  في  )لزم الحنفية بمخ لفة اصط حهم، فرض ق ر، وبهذا ال
ال فر  ز    الفطر فريضة وواجبة م    يضة م  في فرق، ب إلم  ن أن يقو  الحنبليمش لة سواًء   ن  واجبة وا 

ال واجبة؟ ال واجبة ليس   يفرق، أو الم لكي، أو الش فعي، نعم، لكن إذا قل  للحنفي  ز    الفطر فريضة وا 
ن اصط حهم   إنعم، ه  نقو  ؟م  هي بفريضة  فريضة، ط)  ابن عمر يقو   فرض رسو  هللا،  )ف تقو 

، ويسلم اصط حهم لهم؛ ألنهم يفرقون ب)ن الفرض والواج ، أو يقولون  وهللا فرض بمعن  ق رخ لف النص؟ 
الفرض م  ثب  عن هم ب ل)  قطعي، والواج  م  ثب  ب ل)  ظني، وال ل)  مث  هذا يسمونه ظني؛ ألنه خبر 

 آح  .
لعرفية مع الحقيقة الشرعية، عرفهم الخ ص ط)  إذا اختلف  الحقيقة ا "-صل  هللا عليه وسلم- فرض رسو  هللا"

 -عليه الص   والس م-وأن الرسو  " بن عمر )تح   عن الحقيقة الشرعيةأن ز    الفطر ليس  فريضة، وا
ال الحقيقة الشرعية "فرض ص قة الفطر عليه الص   -يعني لم  يقو  الرسو   ؟نعم ؟تق م الحقيقة العرفية وا 

ليس بواج ، الغس  )وم الجمعة  جمهور أه  العلم  يقو  ج  عل     محتلم((  غس  الجمعة وا  -والس م
ز    الفطر ليس  فريضة مع قو  الصح بي، ال، هذه   ليس  مع ن  ، ح)نم  يقو  الحنفية نقو   هذه مع ن  ؟ ال

، نقو   أى في عمره جم  أصفرليس  مع ن  ، لو )جي واح  من الموجو )ن الن س اآلن ويقسم ب هلل أنه م  ر 
ٌر{؟ أن  خ لف  القرآن  ذب  ت  إل  ربك يقو   وهللا ه  األصفر  نعم، [( سور  المرس  11 ] }َكَأنَُّه ِجَماَلٌت ُصف 

وهللا م  شف  جم  بهذه الصور ، يعني تع رض   حن  نشوف ذا م  هو بهذا األصفر عن  الن س؟ يقو ذا اللي إ
وأن  تقرر شيء،  ن الجهة منف ة، وهو يحلف عل  شيءمع ن  ؛ ألالحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية ليس  

 ألنه  ث)ر من الحرج الذي تحت ج إل  شيء من العن ية والبس ؛ف  يسم  هذا مع ن  ، عل     ح   المس لة 
وعل     ح      م  أم ن أن تتح  الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية يقع به بعض الن س )زو  بمث  هذا، 

 أول .فهو 
 صدقة الفطر أو قال: رمضان على الذكر واألنثى، والحر والمملوك" -صلى هللا عليه وسلم-"فرض رسول هللا 

إال    إال ز    الفطر((وفي لفظ     ليس عل  المسلم في عب ه وال فرسه ص قة((وتق م في المملوك، تق م فيه  
 أنه  تج  عليه  ز    الفطر عل     مسلم بمعن  يعني ه "على الذكر واألنثى، والحر والمملوك" ز    الفطر

ف لمملوك )ج  عليه أن )خرج ز    الفطر عن نفسه؛ ألن الز    مفروضة عليه، المرأ  )ج   ؟وهو المخ ط  به 
عل)ه  أن تخرج ز    الفطر، الصغ)ر )ج  عليه أن )خرج ز    الفطر، أو أن المخ ط  بهذا الس)  والزوج، 

صدقة الفطر، أو قال: رمضان  -صلى هللا عليه وسلم-"فرض رسول هللا ألنه يقو    ؟)رواأل  ب لنسبة للصغ
يعني هي مفروضة عل  من )تجه  على الذكر واألنثى والحر والمملوك صاعا  من تمر، أو صاعا  من شعير"

ألنه ال يملك،  إليه الخط  ، يعني المملوك م  يملك، م  عن ه شيء، وال ب  من إخراج الز    عنه من م   س) ه؛



ال عل  المملوك؟ انظرإذًا هي مفروضة عل يقو  لك  أن   مقتض  النص، ط)  المملوكفي النص،    الس)  وا 
ال أملك أن ، مس )ن، والمرأ  تقو   أن  وهللا م  عن ي شيء، مصروفي ي  هللا ي ف)ني،  ي؟مملوك ويش عن 

نعم؟  ؟، فه  تسق  عنهم ز    الفطر أو )لزم ول)همالصبي الصغ)ر يقو   فرض هللا علي لكن أن  م  عن ي شيء
صدقة الفطر على الذكر واألنثى والحر  -صلى هللا عليه وسلم-"فرض رسول هللا إذًا الخط   )تجه لمن؟ 

قال: فعدل الناس به  ،"صاعا  من تمر، أو صاعا  من شعير يعني في حق هؤالء عل  أولي ئهم والمملوك صاعا "
 .الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلىنصف صاع من بر على 

طعمة التي تخرج تنوع هذه األ ،الص ع من هذه األنواع من التمر من الشع)ر من الطع م من الزب)  من األق 
ق       عل  أن المقصو  قو  البل ، تنوع هذه األنواع )   عل  أن المرا  هو قو  البل ، ولذامنه  ز    الفطر )
نه  ليس  توقيفية، بمعن  أنه  ال تصح إال من األنواع المذ ور ، ب     م  يقت ته الن س في   إجمع من أه  العلم

تطق عل  فق)ر تعطيه شع)ر،  لبل  م  ي كلون الشع)ر بل  م  تخرج منه، وهو األنفع لفقراء البل ، يعني لو ت تي
ال تعطيه رز أ)هم  أفض  عليه، لكن الرز م  نص عليه، نقو   هذا أفض ؟ أقو   نعم؟ الشع)ر منصوص  ؟وا 

 تنوع هذه الم فوع   )   عل  أن المرا   م  يقرره جمع من أه  العلم قو  البل ، وليس توقيفية.
"نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى التمر والشع)ر وغ)ره  "فعدل الناس به" ط) 

هذا وقته ، و  ن الصح بة يعطونه  قب  الع)  ب)وم أو )وم)ن  م  في البخ ري،  قبل خروج الناس إلى المصلى"
، ن، وهذا فيه فرصة ل خذ والمعطي  ن ابن عمر يعط)ه  الذ)ن يقبلونه ، و  نوا يعطونه  قب  الع)  ب)وم أو )وم)

ن   ن األص  أن تؤ ى قب  خروج الن س إل  المصل    فهي ص قة لكن إذا ت خر  عن الص  ،فيه سعة، وا 
، لكن هذا معه خرج بز    الفطر معه )جوز ت خ)ره  إل  م  بع  الص  من الص ق  ، ليس  بز    فطر، ف  

وهو خ رج إل  المصل ، خ رج إل  المصل  معه ز    الفطر له وألوال ه افترض خمسة عشر ص ع،  يس ملي ن 
ال شيء، م  وج  إال ورابطه )بي يش)له معه ب لسي ر  انفك الكيس وان   في التر  ا ، بح  عن ن س )بيعونه وا 

ال م  تحص ؟ ان   اختل  ب لترا  ويش يسوي  ال م  )خرج؟  ع  ؟ بع  الص  ، تحص  وا  )خرجه  بع  الص   وا 
الذي ال يم ن بع  الص   ضرور  هذه، و نعم يسع  أن )خرج م  يم ن إخراجه قب  الص   يحرص عل  هذا، 

ال ف ألص  أن تؤ ى قب   خروج الن س إل  المصل . وا 
 .نعم ،في ح )  أبي سع)  الذي )ليه

صاعا  من طعام، أو صاعا   -صلى هللا عليه وسلم-عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعطيها في زمن النبي "
 من شعير، أو صاعا  من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، فقال: أرى مدا  من هذه يعدل مدين"

أربعة أم ا ، إذًا م )ن تع   األربعة، والم )ن نصف ص ع، إذًا رأى مع وية أن نصف ص ع من والص ع  م م ؟ 
"فلما جاء معاوية وجاءت السمراء السمراء تع    الص ع من غ)ره ، ف  ن )خرج مع وية نصف ص ع، يقو   

ووافقه عليه بعض  أرى م ًا من هذه يع   م )ن، فهذا فع  صح بي اجته  قال: أرى مدا  من هذه يعدل مدين"
وخ لفه آخرون، والعبر  ب لمرفوع، والمرفوع ليس فيه إال الص ع، ف جته   مرجوح، ولذا استمر أبو سع)   ،الصح بة

 .-صل  هللا عليه وسلم- وجمع من الصح بة استمروا عل  م    نوا )خرجونه في زمن النبي



وأبو سع)   "-صلى هللا عليه وسلم-هللا  "أما أنا فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسولق    
 .-وأرض ه رضي هللا عنه-له موافق  ،عل  من )خ لف السنة في ثب ته، حت  في إن  ره معروف

ط)  هذا شخص واح ، ز  ته ز    الفطر ب لنسبة له ص ع، يق    فرصة أنهم اآلن مفطرين، نتصور المس لة 
ص  ثم حص  له م  ح ع أن  أخرجه  له ز   ، ص قة عني،ب )س التي ذ رن ه  أنه ان  ، فج ء وق    هذا الكي

قب)   خو  اإلم م ف ن  ، ووج  ص ع )ب ع، ي فيه أن يشتري هذا الص ع ويخرجه عن نفسه أو أرا  أن يحمله 
 ،المس لة تنضوي تح  ق ع   ع مة ه ه؟ خلي م معي،نقو   الواج  عليك مث  هذا الذي ان   منك  يس؟ 

ن   ن  الزي    الزي    عل  الق  ر المح   شرعً  عن  أه  العلم إن   ن  الزي    متم)ز  بنفسه  ف لق ر الزائ  نف ، وا 
ال م  هو  غ)ر متم)ز  ف لجميع واج ، أن  م  عليك إال ص ع، فطلع   يس، هذا غ)ر متم)ز، فرق ظ هر وا 

ن خلن  نج)  المث   اللي المس لة معروفة عن  أه  العلم، يعني شخص أخرج  )ن ر عن عشريترى بظ هر؟ 
 من أخرج  )ن رًا عن عشرين )ج  عليه في العشرين  م؟ نصف  )ن ر، فج ء  ،بروضة الن ظر اللي  رستوه  لكم

نعم  ؟إن الواج  عليك نصف  )ن ر والث ني تطوع، أو نقو   الك  ب عتب ره غ)ر متم)ز  وأخرج  )ن ر، ه  نقو 
نصف  )ن ر ث ني خ ص انته  اإلش    متم)ز، وهذا لو ج ء لو أخرج نصف  )ن ر، ق    خذ، وأن  خذ 

ب آلصع    واح  بمفر ه قلن   هذا الواج  والبقية نف ، لكن هذا طلع  يس   م  ص قة الفطر وهو واح ، )رى 
 بعضهم أن الزي    إذا لم تكن متم)ز  فهي واجبة عليه، فعل  هذا )لزمه ب   الواج   يس   م ، م  ي في ص ع.

 تي إل  الق ر الزائ  عل  الواج  في الر وع، الق ر الواج  في الر وع أن يطم ن راكع، وي تي ب لتسبيح ط)  ن
ولو مر ، وم  زا  عل  ذلك فهو سنة،  خ  واح  وج  اإلم م راكع ومطمئن ومنتهي من الق ر الواج ، وزا  

ال   اإلم م من أج  هذا ال اخ  زي    تسبيح  ، واطم ن زي   ، اآلن نقو  هذا ال اخ  أ رك اإلم م وهو مفترض وا 
ال فرض ال غ)ر متم)ز ؟متنف ؟ اآلن الق ر الزائ  عل  الواج  نف  وا  ال م   ،متم)ز وا  أو م  في فرق؟ هذا متم)ز وا 

تم)ز؟ هذا م  تم)ز ي  اإلخوان، ولذلك الحن بلة م  يش   عل)هم مث  هذا في إم مة المفترض خلف المتنف ، يطو  
ء وزي    غ)ر متم)ز ، والك  واج ، وال يعني هذا أنه ي ثم فيم  لو تر ه، خ ص م  ي ثم لو تر ه، اإلم م م  ش 

لكنه ح مً  ح مه ح م الواج ، ولذا ال يش   عليه في أصلهم في مس لة ص   المفترض خلف المتنف ، فننتبه 
 ؟لمث  هذه األمور، نعم

 طالب:......
عل)هم،  خوان الذ)ن  رسوا روضة الن ظر مر   ق ع   معروفة، حت  اإلال هم عن هم الق ر الزائ  عل  الواج

وقواع  ابن رج  م ر  عل)هم، لكن روضة الن ظر ب عتب ره  مقرر في الكلي   مر  قطعً ، ونذ ر المث  ،  من 
أخرج  )ن رًا عن عشرين، هذا مث   ص ح  الروضة، وعل     ح   صنيع أبي سع)  )   عل  م    ن عليه 

إل  غ)ره مهم   -عليه الص   والس م-   اإلتب ع والتمسك ب آلث ر، وترك الع و  عن الم ثور عن النبي من ش
 .-عليه الص   والس م-  ن ق ئله، وه ذا )نبغي للمسلم أن ي ون هواه تبعً  لم  ج ء به النبي 

 وهللا أعلم، وصل  هللا عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (1كتاب الصيام )   –عمدة األحكام 

 الشيخ/ عبد الكرمي اخلضري
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 سم 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا 

 م الرامحنيوللحاضرين برمحتك اي أرح
 تعاىل: كتاب الصيام:  -رمحه هللا-قال املؤلف 

))ال تقدموا رمضان : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أيب هريرة 
 -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمر  بصوم يوٍم وال يومني إال رجل كان يصوم صومًا فليصم((

 ،وإذا رأيتموه فأفطروا ،))إذا رأيتموه فصوموايقول:  -هللا عليه وسلمصلى -قال: مسعت رسول هللا 
 .فإن غّم عليكم فاقدروا له((

 احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
صلى هللا عليه -م النيب لمناسبة يقول: ملاذا قدلليوم، لهذا السائل يقول: سؤال من األمس أجلناه 

 احلج على صوم رمضان يف حديث ابن عمر؟ -وسلم
شهادة  بين اإلسالم على مخس:))قال:  -عليه الصالة والسالم-يف حديث ابن عمر املتفق عليه عن النيب 

تفق هذا امل وإيتاء الزكاة، واحلج، وصوم رمضان(( ،أن ال إله إال هللا، وأن حممدًا رسول هللا، وإقام الصالة
صلى هللا -عليه  واملخرج يف الصحيحني، وخرج اإلمام مسلم من حديثه عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 

))بين اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله إال هللا، وأن حممدًا رسول هللا، وإقام الصالة، : -عليه وسلم
وم رمضان؟ قال: ال، صوم رمضان : "احلج وص-البن عمر-فقيل له  وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان واحلج((

 واحلج".
تعاىل  -رمحه هللا-فالرواايت املتفق عليها فيها تقدمي احلج على الصيام، وعلى هذا بىن اإلمام البخاري 

تعاىل بىن كتابه، ترتيب كتابه على  -رمحه هللا-ترتيب كتابه، فقدم املناسك واحلج على الصيام، فالبخاري 
ق عليها يف تقدمي احلج على الصيام، ومسلم كغريه من عامة أهل العلم مشى على الرواية اليت خرجها املتف



تقدمي الصيام على احلج، واألكثر على أن الصيام أهم من احلج، وأعظم من احلج، والبخاري يف تقدميه احلج 
ي على صوم رمضان يفهم منه أن احلج عنده أعظم من الصيام، وابللفظني جاء اخلرب الصحيح، كيف يرو 

ابن عمر احلديث ويقدم احلج على الصيام وخيرج عنه يف الصحيحني؟ وينكر على من رد عليه يف صحيح 
مسلم تقدمي الصيام على احلج؟ قال: "ال، صوم رمضان واحلج" فأهل العلم يقولون: أن ابن عمر يروي 

بتقدمي احلج مرة، وخرجه بتقدمي الصيام مرًة و  -عليه الصالة والسالم-احلديث من الوجهني، مسعه من النيب 
العلماء على هذا األساس، وأن كل منهما صحيح، ومعروف يف العربية أن الواو ال تقتضي ترتيب، إذًا ما 
دام على الوجهني عند ابن عمر كيف أنكر على من قال له: احلج وصوم رمضان، أنكر عليه أن يتدخل 

قدم هذا ومرًة قدم هذا، ورواه على الوجهني؛ لكن ويستدرك ما ال علم له به، ابن عمر عنده خرب أنه مرًة 
بعض الناس يرد ما ال يعرفه فمثل هذا يؤدب، كأن ابن عمر قال له: أان أعرف منك، أنت مسعت اخلرب من 
طريقي، واحلديث عندي على الوجهني فال ترد علي، خلي مرًة أروي على هذا ومرًة أروي على هذا، 

ره، ومنهم من يقول: حيتمل أن ابن عمر نسي، هو يرويه عن الوجهني، فإنكاره عليه من ابب أتديبه وزج
ونسي الوجه الثاين ملا رد على من استدرك عليه، ونسي الوجه الثاين ملا استدرك عليه املستدرك، وعلى كل 
 حال الوجهان صحيحان، واألكثر على تقدمي الصيام، والرواية املتفق عليها بتقدمي احلج، واحلج شأنه عظيم،

}َولِّلّّ َعَلى النَّاّس ّحجُّ اْلبَ ْيّت َمّن اْسَتطَاَع ّإلَْيّه َسّبياًل َوَمن َكَفَر : -جل وعال-لو مل يكن فيه إال قول هللا 
خطر عظيم الذي جيد، ويستطيع احلج وال حيج، وجاء عن  [( سورة آل عمران79)] َغٌّّيع َعّن اْلَعاَلّمنَي  فَّإنَّ هللا

كتب إىل األنصار أن ينظر إىل من كانت عنده جدة، ويستطيع احلج فلم حيج أن   -رضي هللا عنه-عمر 
تضرب عليه اجلزية، ما هم مبسلمني ما هم مبسلمني، وهلذا قدم البخاري احلج على الصوم استنادًا على 
الرواية، وملا جاء يف ذلك من نصوص تعظم شأن احلج، جاء يف الصيام أيضًا نصوص شديدة، من أفطر 

من رمضان من غري عذر مل يقضه صيام الدهر ولو صامه، فاألمر ليس ابلسهل، ركن من أركان  يوماً 
اإلسالم شأنه عظيم، حىت قال بعض أهل العلم بكفر اتركه، ولو أقر بوجوبه، يعين كما ذكران يف درس 

العملية، وهي  األمس يف الزكاة، أن من أهل العلم من يرى كفر اترك األركان العملية، اترك أحد األركان
رواية عند اإلمام أمحد رجحها بعض أصحابه، وذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب اإلميان، املقصود 
أن األركان شأهنا عظيم، األركان شأهنا عظيم، ومنها الصيام الذي معنا، وما يليه من احلج، وما قبله من 

 صالٍة وزكاة. 
لصيام، كتاب تقدم التعريف به، والصيام مصدر صام يصوم صياماً  : كتاب ا-رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 

كقام يقوم قياماً، ومنهم من يقول: كتاب الصيام، ومنهم من يقول: كتاب الصوم، وهو اسم مصدر أيضاً 



}ّإّّنّ لصام، كما يقال: انم ينام نوماً، على كل حال مها مصدران للفعل صام، والصيام يف اللغة: اإلمساك 
 إمساك عن الكالم.  [( سورة مرمي66)]لّلرَّمْحَّن َصْوًما فَ َلْن أ َكلَّّم اْليَ ْوَم ّإنّسيًّا  َنَذْرت  

 خيلللللللللللللللل صللللللللللللللليام وخيلللللللللللللللل غلللللللللللللللري صللللللللللللللللا مة
 

 .............................................
..... 

 

يسمى صيام،  املقصود أن منها املمسك عن األكل، ومنها اخليل اليت أتكل، فمجرد اإلمساك يف لغة العرب
وهو يف الشرع اإلمساك يف النهر من طلوع الفجر إىل غروب الشمس عن املفطرات من أكٍل وشرٍب ومجاع، 
اإلمساك عن املفطرات بنية، بنية التقرب من أكٍل وشرٍب ومجاع، هذا هو الصيام الشرعي مما ورد يف الشرع، 

إىل غروهبا، هذا ممسك عن األكل،  هذا الصيام الشرعي؛ لكن لو أمسك عن الطعام من طلوع الشمس
وهو صا م لغًة؛ لكن هل صيامه شرعي؟ يؤجر عليه؟ ال يؤجر على مثل هذا الصيام، وإن تعّبد به دخل يف 

من طلوع الشمس إىل غروهبا، ومما  -جل وعال-حّيز االبتداع، بدعًة أن ميسك اإلنسان بنية التقرب إىل هللا 
ف، وتوىل القضاء الشرعي، ودرس يف املدارس الشرعية؛ لكنه حمسوب يذكر األستاذ أمحد أمني أديب معرو 

يف اجلملة على األدابء، يذكر يف مذكراته كتاب امساه )حيايت( أنه ممن درسه يف مدرسة القضاء الشرعي 
شخص أعجبه يف علمه ومسته، مث انقطع خربه هذا الشخص، يقول: حبثت عنه عشر سنني مل أجده، مث 

إىل تركيا فوجد شخص هناك قد انقطع عن الناس، ولزم الصيام والقيام، لزم الصيام تيسر له أن سافر 
والقيام، تصّوف على حد زعمه؛ لكن يقول: كان يصوم من ارتفاع الشمس إىل غروهبا، طيب ما السبب؟ 

نية، يقول: جبواره يف السكن أو يف الشقة اليت يسكنها حتتها أسرة ما أدري اآلن هل قال: يهودية أو نصرا
خيشى أن يزعجهم إذا قام قبل صالة الفجر، وأعد السحور، وتسحر وصام صيام شرعي، قلت: سبحان 
هللا، يعين من لوازم شهادة أن حممداً رسول هللا أن ال يعبد هللا إال مبا شرع، ال ابلبدع، هذه بدعة، والداعي 

األسرة اليهودية أو النصرانية اليت تسكن  إليها يعين املربر قبيح، ليس له مستند ال عقل وال نقل، لئال يزعج
 حتته، نسأل هللا السالمة والعافية.

هذا ليس بصيام، إمنا الصيام من طلوع الفجر، مقرون  [( سورة فاطر9)]}َأَفَمن ز يَّّن َله  س وء  َعَمّلّه فَ َرآه  َحَسًنا 
وال بد أن يكون ليؤيت مثاره أن ابلنية إمساك من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، 

يكون على الوجه املطلوب، على الوجه الشرعي، على الطريقة النبوية؛ ألن بعض الناس يصوم ميسك عن 
املفطرات احلسية، ويزاول ما يزاول من جرا م ومنكرات، هل هذا صيام؟ نعم هو صيام جمزئ ومسقط 

الفا دة العظمى من مشروعية الصيام التقوى، الثمرة للطلب، ال يؤمر إبعادته؛ لكن هل ترتتب عليه آاثره؟ 
َيام  َكَما ك ّتَب َعَلى  العظمى من مشروعية الصيام أنه مورث للتقوى }اَي أَي َُّها الَّّذيَن آَمن وْا ك ّتَب َعَلْيك م  الصّّ



مى من مشروعية الصيام، فالصيام هذه هي الثمرة العظ [( سورة البقرة391)]الَّّذيَن ّمن قَ ْبّلك ْم َلَعلَّك ْم تَ ت َّق وَن 
الذي ال يورث تقوى وال يكف عن معاصي هذا وإن أسقط الطلب إال أنه ال ترتتب آاثره عليه، مثل هذا 
قل يف كثرٍي من الناس الذين يصلون، حيافظون على الصلوات مع اجلماعة، الصلوات اخلمس حيافظون عليها 

َهى َعّن اْلَفْحَشاء َواْلم نَكّر }إّ مع اجلماعة، ويزاولون املنكرات والفواحش   [( سورة العنكبوت45)]نَّ الصَّاَلَة تَ ن ْ

، ال خيتلف كالمه وال يتخلف، الصالة تنهى عن الفحشاء -جل وعال-يعين هل هذا كالم من؟ كالم هللا 
 ، الصالة اليت-جل وعال-واملنكر، طيب هذا يصلي لكن إيش الفا دة؟ ليست هذه الصالة كما أمر هللا 

عليه -، وعلى ضوء ما جاء عن نبيه -جل وعال-تنهى عن الفحشاء واملنكر هي اليت تقام على مراد هللا 
يعين الصالة املقبولة  ))صلوا كما رأيتموين أصلي((: -صلى هللا عليه وسلم-، امتثااًل لقوله -الصالة والسالم

يؤمر إبعادته، أعمال الفساق كلها غري والصيام املقبول ال أعين الصيام الصحيح يف عرف الفقهاء الذي ال 
َا يَ تَ َقبَّل  الِّل  ّمَن اْلم تَّّقنَي مقبولة، وإن مل يؤمر إبعادهتا، بل حيكم بصحتها  فالذي يزاول  [( سورة املا دة69)]}ّإَّنَّ

ومعىن  يف فعل األوامر واجتناب النواهي، هذا ال يتقبل هللا منه عبادته، -جل وعال-املنكرات، وال يتقي هللا 
نفي القبول هنا نفي الثواب املرتب على العبادات، وإال فعبادات الفساق صحيحة، مبعىن أهنا جمز ة ومسقطة 

، -جل وعال-للطلب ال يؤمرون إبعادهتا، والصيام كما أنه مورث للتقوى أيضًا هو مورث ملنزلة املراقبة هلل 
الصيام دون غريه يورث منزلة املراقبة؟ ألن الصيام سر  املراقبة، منزلة اإلحسان، أن تعبد هللا كأنك تراه، كيف

بني العبد وربه، إبمكانه أن يفطر والناس ال يشعرون، إبمكانه أن يفطر والناس ال يدرون به، بينما العبادات 
األخرى يراه الناس، فإذا كان يصوم والناس ال يرونه، ويثبت على صيامه، الصيام الشرعي، ال شك أنه 

يف صيامه، وإذا تولدت عنده هذه امللكة، وهذه املنزلة، منزلة املراقبة اتقى هللا، وترك  -جل وعال-يراقب هللا 
سر بني  وأان أجزي به(( ،))الصوم يلما حرم هللا، وفعل ما أمره هللا به، ولذا جاء يف احلديث القدسي: 

من الغرف اآلن ملا وسع هللا على  العبد وربه، ما الذي مينعه أن يدخل يف غرفته وحيكم إغالق الباب، وكثري
أايم ما أتثر، عنده الثالجة، وعنده  -ابب غرفته–الناس فيها كل ما حيتاجه اإلنسان، لو يغلق عليه الباب 

 فيها األكل والشراب، فيها كل ما حيتاجه، وهللا املستعان. 
راقبة يف اخللوة تبعث على ال شك أن هذه مراقبة يف اخللوة، وامل -جل وعال-فإذا ترك هذا من أجل هللا 

مراقبة اجللوة، يعين بني الناس، وهذه املنزلة منزلة عظيمة جداً، قد ال حتصل لكثرٍي من املسلمني، منزلة بعد 
 اإلميان كما يف حديث جربيل، فاإلنسان عليه أن يسعى لتحصيلها. 

-قال: قال رسول هللا  - عنهرضي هللا-تعاىل يف احلديث األول: عن أيب هريرة  -رمحه هللا-يقول املؤلف 
يعين أبن تصوموا قبله بيوم أو  (())ال تتقدموا رمضاناألصل  ))ال تقدموا رمضان((: -صلى هللا عليه وسلم

وهذا النهي إمنا ينهى من صام آخر شعبان، آخر يوم أو  ))ال تقدموا رمضان بصوم يوٍم وال يومني((يومني، 



ياط لرمضان، خشية أن يكون من رمضان، وهو ال يشعر، هذا جاء يومني من شعبان لالحتياط، بنية االحت
النهي عنه، جاء النهي عنه، واالحتياط إذا أدى إىل ارتكاب حمظور أو ترك مأمور، فاالحتياط يف ترك هذا 

ألن عندان عبادات شرعية  ))ال تقدموا رمضان بصوم يوٍم وال يومني((االحتياط، كما قال شيخ اإلسالم، 
ومة األول واآلخر، مبنية على وسا ل شرعية، ال بد من رؤية اهلالل، أو إكمال شعبان ثالثني حمددة، معل

يوماً، فإذا رؤي اهلالل لزم الناس الصيام، كما سيأيت، وإذا أكمل الناس شعبان ثالثني يومًا صام الناس، أما 
هر وهو ما ظهر؟ ال، هذا هو أن يقال: يصوم الناس احتياطاً، الناس ما رأوا اهلالل، احتمال أن يكون ظا

االحتياط الذي جاء النهي عنه، عندان وسا ل شرعية، يلزمنا العمل هبا ولو أخطأان يف تطبيقها، لو أخطأان 
يف تطبيقها، افرتض أن اهلالل ظاهر؛ لكن ما رآه أحد، وعلق األمر ابلصيام برؤية اهلالل، مث بعد ذلك ملا 

الفطر، هل نكون فرطنا بشيٍء من ديننا أو أمثنا؟ ال، عندان مقدمات أمتمنا مثان وعشرين يوم رأينا هالل 
شرعية ال بد من توافرها، ليس هذا انتج عن تفريط، ال أبداً، فالصيام عبادة معروفة األول واآلخر مبنية على 

عنده وسا ل شرعية، كما أن القاضي إذا حكم ابلبينة واملفرتض يف البينة أن يكونوا ثقات، إذا حترى وشهد 
الثقات وقبل شهادة هؤالء الثقات وحكم مبوجب شهادهتم ولو أخطأ، ولو كذبوا يف شهادهتم؛ ألن املسألة 
مفرتضة يف ثقات، والثقة معروف أنه ليس مبعصوم، قد خيطئ، املقصود أن احلكم صحيح، ولذا جاء يف 

املؤيد ابلوحي،  -صالة والسالمعليه ال-احلديث الصحيح: إمنا أان بشر أقضى على حنو ما أمسع، وهو النيب 
فلنفرتض أن القاضي مثل أمامه شخصان، مدعي ومدعى عليه، فأحضر املدعي شاهدين، حترى القاضي 
يف أمر الشاهدين وغلب على ظنه أهنما ثقتان، وحكم مبوجب ذلك، مث تبني بعد ذلك أن الشاهد أحد 

ا أيمث املقدمات الشرعية والتحري املطلوب بذل، الشاهدين أو مها معاً، كذاب يف شهادهتما، أيمث القاضي؟ م
وما وراء ذلك هو بشر، حيكم على حنو ما يسمع، وهنا عندان مقدمات شرعية، حبيث لو أخطأت هذه 
البينة ال أيمث الناس ولو صاموا مثان وعشرين، مث أكملوا يومًا بعد العيد، لذلك يكثر الكالم قبيل رمضان 

م أهل العلم وغريهم يف هذه املسألة، ويتدخل بعض العوام الذي يهمه شأن والقيل والقال والصحف ويتكل
عباداهتم؛ لكن عن جهل، يقول: ما الذي يضر أن يصوم الناس زايدة يوم أو يومني؟ ما يضر، حىت قال 
بعض أهل العبادة من اجلهال يف زمٍن مضى: أنه جيوز أن تشهد أنك رأيت اهلالل وأنت ما رأيته، وش 

س؟ زايدة يوم واحلمد هلل، أواًل: يكفون عن كثرٍي من الشرور، ويصومون والصيام عبادة، نقول: ينقص النا
لريغب الناس يف الدين، ويف  -عليه الصالة والسالم-هذه من أعظم اجلرا م، يعين كمن يكذب على النيب 

ت، وليس حباجة إىل قراءة القرآن، هذا جهل مركب، وعاقبته وخيمة، الدين كامل، ليس حباجة إىل اجتهادا
 زايدات. 



افرتضنا أن يوم تسع وعشرين  ))ال تقدموا رمضان بصوم يوٍم وال يومني إال رجل كان يصوم صوماً فليصمه((
وافق يوم االثنني، وقد اعتاد صيام يوم االثنني، نقول: صم يوم االثنني؛ ألنك ما تصومه احتياطاً لرمضان إمنا 

ابب الصالة من ذوات األسباب، يقرب يف ابب الصالة من ذوات تصومه على عادتك، وهذا يقرب يف 
األسباب، هو ما صلى من أجل طلوع الشمس وال غروهبا، وإمنا صلى لقيام السبب، وهنا ما صام احتياطاً 

 لرمضان، وإمنا صام ملالحظة الوقت وهو االثنني.
ممن يصوم األايم البيض يصوم الثالثة قد يقول قا ل: وهذا حيتاج ترى إىل ذكاء خارق هذا السؤال؟ إذا كان 

 األخرية من شعبان؟ 
 طالب: ما جتي؟

ما جتي؟ أيوه، لذلك أان قلت: حتتاج املسألة إىل ذكاء، جتي وإال ما جتي؟ ما جتي صحيح؛ ألن البيض يف 
منتصف الشهر، إيه خلي اإلخوان يتحركون شوي، اخلميس واالثنني جتي؛ لكن ما جيي اجلميع االثنني 

ميس؟ أحدمها، إما االثنني اعتاد أن يصوم االثنني أو يصوم اخلميس، فصادف يوم تسع وعشرين يوم واخل
أو كان شخص عليه قضاء  ))إال رجل كان يصوم صوماً فليصمه((اثنني أو يوم مخيس يصوم، ويف احلديث: 

 من رمضان املاضي ابٍق عليه يوم يصوم هذا اليوم.
 ...طالب:....

 على كل حال احلديث يف ثبوته نظر. فال تصوموا(())إذا انتصف شعبان 
 ..طالب:.....

ألنه واضح أنه يصوم على العادة ال يصوم  ))إال رجل كان يصوم صومًا فليصمه((ال، األفضل أنه يصوم، 
رضي هللا -: عن عبد هللا بن عمر -رمحه هللا تعاىل-احتياطًا لرمضان، ويف احلديث الثاين يقول املؤلف 

 ،))إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروايقول:  -صلى هللا عليه وسلم-: مسعت رسول هللا قال -عنهما
يعين هالل رمضان، الضمري يعود إىل اهلالل، ومل جيِر له ذكر  ))إذا رأيتموه(( فإن غّم عليكم فاقدروا له((

مل جيِر له ذكر؛ ألنه ال لبس يف  الضمري يعود إىل هالل رمضان، ولو ))إذا رأيتموه فصوموا((سابق للعلم به 
}َفَمن َشّهَد ّمنك م  الشَّْهَر أمر ابلصيام بعد رؤية اهلالل  ))إذا رأيتموه فصوموا((هذا وال إشكال 

)إذا رأيتموه( رأيتم اهلالل، وهو خطاب لألمة بكاملها، خطاب جملموع األمة هل  [( سورة البقرة395)]فَ ْلَيص ْمه  
أو خطاب جلميع األمة؟ يف فرق وإال ال؟ خطاب للجميع أو للمجموع؟ جملموع هو خطاب جملموع األمة 

األمة، خطاب جملموع األمة، ألننا لو قلنا: أنه جلميع األمة تناول كل فرد من أفرادها أن ال يصوم حىت يرى 
 اهلالل، وهذا ليس مبراد، بل األمة مبجموعها إذا رؤي فيها اهلالل لزمهم الصوم.



معلوم يف هذا احلديث أنه علق الصوم ابلرؤية، وقلنا: أن اخلطاب للمجموع ال  فصوموا(( ))إذا رأيتموه
للجميع، وعلى هذا إذا رآه من تثبت الرؤية بشهادته يكفي، وال يلزم أن تراه األمة كلها، أو يراه من يلزمه 

}اَل ي َكلّّف  الِلَّ  اجملردة،  الصوم على األقل، ال، واحلديث علق لزوم الصوم ابلرؤية، واألصل يف الرؤية العني
من ضعف بصره هل نقول: جيب عليك لئال يرتتب على هذا هجرك  [( سورة الطالق9)]نَ ْفًسا ّإالَّ َما آََتَها 

للقرآن أو تتخذ نظارة، أو تشرتي مصحف كبري، أو نقول: أنك مكلف بعينك اجملردة، وما عدا ذلك أنت 
ال يتم الواجب إال به فهو واجب؟ ألنه بريد عندان مسا ل، مسا ل  لست مكلف فيه، أو نقول: أن هذا مما

اآلالت الفلكية واملناظري والدرابيل، وهل يلزم استعماهلا أو ال يلزم؟ هل نقول: أن هذا مما ال يتم الواجب إال 
أان وهللا ما عندي نظارة آمث  [( سورة الطالق9)]}اَل ي َكلّّف  الِلَّ  نَ ْفًسا ّإالَّ َما آََتَها به فهو واجب، أو نقول: 

ليش ما أخذت نظارة لكي أقرأ القرآن؟ هجر القرآن ال جيوز، اهلجر حرام، فهل يلزمين أن أختذ نظارة أو 
أحبث عن مصحف كبري، إذا افرتضنا أن املصحف ابحلجم املتوسط أو الصغري قيمته عشرة عشرين، والكبري 

ن اهلجر ال جيوز، وهذا ال يتم الواجب إال به، القاعدة مقررة ما ة رايل، هل يلزم أن أشرتي كبري ألقرأ؟ أل
عند أهل العلم، أنه مما ال يتم الواجب إال به، وفرق بني الواجب العيين والواجب الكفا ي، الواجب العيين 
والواجب الكفا ي، مثلما عندان يف احلديث واجب كفا ي، ال يلزم الناس كلهم، إمنا يلزم رؤيته من قبل من 

ثبت احلجة برؤيته، ومثل هذا لن يعدم يف األمة من يراه بعينه اجملردة، يعين ال يتصور أن األمة بكاملها ال ت
يوجد فيها من يراه بعينه اجملردة، وهلذا املعول عليه أنه ال يلزم استعمال اآلالت يف رؤية اهلالل، إن رآه الناس 

لكن إذا استعملت اآلالت،  ))إذا رأيتموه فصوموا((روه، بعينهم اجملردة وإال انتهت مسؤوليتهم، حينئٍذ مل ي
وحتقق من رؤيته بواسطة هذه اآلالت، إذا وجدت هذه اآلالت واستعملت وحتقق من رؤية اهلالل بواسطتها 
لزم الصوم؛ لكنه ال يلزم استعمال اآللة، ألنه إذا رؤي من خالل اآللة صح أنه رؤي اهلالل؛ لكن ال يلزم 

))إذا ال يكلف هللا نفساً إال ما آاتها،  -جل وعال-لة، بل املطالبة ابلعني اجملردة؛ ألن هللا استعمال هذه اآل
نعم، إذا رأيتم اهلالل املخرج لشهر رمضان وهو هالل شوال، فأفطروا  ، وإذا رأيتموه فأفطروا((رأيتموه فصوموا

أو رأى هالل شوال فردت  وجوابً، هذا شخص رأى هالل رمضان، وتقدم يديل بشهادته فردت شهادته،
شهادته، ما الذي عليه هو؟ اخلطاب )إذا رأيتموه( مجيع األمة؛ لكن هل فيه: من رأى منكم اهلالل فليصم 

يصوم سرًا وإال  [( سورة البقرة395)]}َفَمن َشّهَد ّمنك م  الشَّْهَر فَ ْلَيص ْمه  ومن رأى منكم اهلالل فليفطر؟ فيه 
ه، الناس كلهم يفطرون وهو وحده صا م، أو رأى هالل شوال وردت شهادته، جهراً؟ يعين رآه وردت شهادت

))صوموا لرؤيته وأفطروا الناس كلهم صا مون وهو مفطر؛ ألنه يوم عيد ابلنسبة له، أو نقول: يلزمه ما يلزمه 
العلم أن  واخلطاب للمجموع، ولذا يرى مجع من أهل))إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا((  لرؤيته((



الصيام يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، واحلج يوم حيج الناس، وهذا قول معترب عند أهل العلم، 
ومنهم من يقول: أنه يصوم سراً، ويفطر سراً؛ ألنه كما أنه خطاب متجه للمجموع إال أنه فرد من أفراد هذا 

 اجملموع، يتصور خطابه مبثل هذا. 
 طالب:.......

؟ الذي رآه فردت شهادته وصام سر، صام قبل الناس بيوم، مث ملا جاء هالل شوال ما رأى شيء، من إيش
فأكمل ثالثني مث من الليلة القادمة ما رأوا الناس شيئاً، فأكمل الناس ثالثني فهل يصوم واحد وثالثني وإال 

ثني؟ ألنه ما رؤي هالل يفطر؟ ألنه صام قبلهم، صح وإال ال؟ هذا السؤال وإال ال؟ هل يصوم واحد وثال
شوال ليلة الثالثني، فأصبحوا صا مني، إكمااًل للعدة ثالثني، ويف حسابه يكون صام واحد وثالثني، هل 
نقول: أن الشهر ال ميكن أن يزيد على ثالثني يومًا فيلزمه الفطر، أو نقول: يصوم مع الناس وهبذا يتبني أن 

مالك يف آخر أايمه رأى اهلالل، أين اهلالل اي أاب محزة؟ يقول: رؤيته للهالل خطأ، واخلطأ يتصور، أنس بن 
قدامكم شوفوه واضح؟ وش تبنّي؟ شعرة انزلة شوية، اخلطأ وارد، وهبذا يتبني أنه خطأ فيلزمه أن يصوم مع 

 الناس وال يفطر إال مع الناس. 
ل: ال جيوز له أن يصوم إال والدين اإلسالمي دين ألفة واجتماع، ....عند من يقول أبنه يصوم، والذي يقو 

مع الناس ما له أجر؛ ألن عندان مقدمات شرعية، وعرفنا أن العربة بتوافر هذه املقدمات، سواء أصابت 
الواقع أو مل تصب، مثل البينات عند القضاة، يعين بعض الناس جيد يف نفسه على العلماء هم يتحرون 

ين، وهم حيثون الناس على ترا ي اهلالل، مث بعد ذلك ويبعثون انس وحيثون الناس قبل رمضان بشهر أو شهر 
جايهم انس، وقد مسعنا من يتكلم كثرياً، جايهم انس  -هللا أعلم-بعض الناس من شدة احلرص يقول 

يشهدون بس ما هم حريصني اي رجال، شلون حريصني؟ اي أخي هذه مقدمات شرعية تبىن عليها نتا ج 
صب ما هم مسؤولني عن هذا، هو مسؤولني عن يطبقوا الشروط على شرعية، كوهنا أصابت الواقع أو مل ت

هذا الشخص الذي جاء يشهد، القاضي مطالب أبن ينظر يف حال هذا الشاهد، إن كان ممن تقبل 
عليه الصالة -شهادته يرتب عليه احلكم، كونه أصاب ما يف الواقع أو مل يصب ما هو إليه هذا، الرسول 

))إمنا أان بشر، أحكم على حنو ما أمسع، فمن قضيت له حبق أخيه يش يقول؟ املؤيد ابلوحي إ -والسالم
يشرع لألمة،  -عليه الصالة والسالم-والرسول فإمنا أقضي له بقطعٍة من انر، فليأخذها أو يذرها(( 

، يعين  ما عندان أكثر من هذا ))صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته(())إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا((
كون الناس يرتاؤونه وال يرونه خالص ما بيديهم شيء؛ ألن على اإلنسان أن يبذل ما يف وسعه وجيتهد؛ 

))فإن غّم عليكم فاقدروا يعين ما ترك شيء،  ))فإن غّم عليكم فاقدروا له((لكن إذا ما حصل ما يف فا دة، 
 وغبار ما استطاعوا )اقدروا له( إيش معىن ترا ى الناس اهلالل ليلة الثالثني من شعبان وفيه غيم وقرت له((



ومنهم من فهم أن  ))فإن غّم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثون((اقدروا له؟ تفسرها الرواية األخرى: 
يعين ضيق عليه رزقه،  [( سورة الفجر36)]}فَ َقَدَر َعَلْيّه ّرْزَقه  : -جل وعال-)اقدروا( مبعىن ضيقوا، دليله قوله 

ضيقوا عليه، ومن يقول هبذا القول أنه يضيق  ))فإن غم عليكم فاقدروا له((ن إبيش؟ اآلن والتضييق يكو 
شهر شعبان، إيش معىن يضيق شهر شعبان؟ أبن جيعل شعبان تسع وعشرين يوم، ويصوم الناس يوم الغيم، 

-سم ويوم القرت، ويومه يوم الشك، وهو يوم الشك الذي جاء فيه: "من صام الشك فقد عصى أاب القا
حىت على التأويل الثاين )فاقدروا له( الضمري يعود  ))فإن غّم عليكم فاقدروا له((، -صلى هللا عليه وسلم

على شعبان أو رمضان؟ يعين نضيق شعبان وإال نضيق رمضان؟ الذي اسرتوح إىل أن معىن القدر هنا 
حتمال أن يكون اهلالل التضييق يرى أن التضييق يكون يف شعبان ليكون تسع وعشرين ويصام رمضان ال

-طالع، وعرفنا أن هذا يسمى يوم الشك، وجاء فيه احلديث: "من صام يوم الشك فقد عصى أاب القاسم 
" لكن ما الذي مينع فاقدروا له أي ضيقوا عليه على رمضان، أبن تكلموا عدة شعبان -صلى هللا عليه وسلم

فيه ما مينع وحينئٍذ يتفق التقديران، اإلمام أمحد يروى ثالثني كما تفسرها الرواية األخرى، فيه ما مينع؟ ما 
عنه يف املسألة ثالث رواايت: "وإن حال دونه غيم أو قرت فظاهر املذهب جيب صومه" هذه عبارة إيش؟ 

، وظاهر املذهب جيب -رضي هللا تعاىل عنه-عبارة من؟ الزاد، جيب صومه واعتمادًا على اختيار ابن عمر 
أنه جيوز صومه، والقول املرجح وهو رواية عن اإلمام أمحد اختارها شيخ اإلسالم ابن صومه، ورواية أخرى 

 تيمية أنه ال جيوز صومه؛ ألنه هو يوم الشك، وعلينا حينئٍذ أن نكمل شعبان ثالثني يوماً.
 .طالب:.....

 إيه لكن ما الذي يريدان أن هذا الشهر املنازل فيه تسع وعشرين أو ثالثني؟
 .بطالب: ابحلسا

احلساب مهم؛ لكن افرتض أنه ما وجد حاسب، تضيع األمة؟ ال ال، ال يكلف هللا نفساً إال ما آاتها؛ ألن 
القدر الزا د الذي تدرك به األمور الشرعية القدر الزا د عن األصل ال يطالب به؛ ألن املسألة مفرتضة يف 

))حنن أمة أمية ال : -يه الصالة والسالمعل-أمٍة أمية ال تكتب وال حتسب، املسألة مفرتضة كما قال النيب 
أشار إشارة الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذا األصل، أننا أمة أمية، وعّلقنا ابلرؤية،  نكتب وال حنسب((

وقلنا: أنه  ))صوموا لرؤيته((يعين نعود إىل احلديث ألن املسألة خنشى أن تطول، نعود إىل احلديث، وهو 
زم األمة بكاملها برؤية بعضها؟ وبعبارٍة أخرى هل املطالع خمتلفة أو خطاب جملموع األمة؛ لكن هل تل

متحدة؟ حديث ابن عباس يف صحيح مسلم مع مواله كريب ملا قدم من الشام، والناس صاموا يوم اجلمعة 
لرؤية معاوية، وأهل املدينة مل يصوموا إىل يوم السبت، مقتضى احلديث كما قال ابن عباس أهنم مل يفطروا 

صلى هللا -"هكذا أمران رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-رأوه أو أكملوا عدة شعبان، ورفعه إىل النيب حىت 



" فهذا من أقوى األدلة على اختالف املطالع، وأن أهل كل إقليم خيتلف مطلعهم عن اإلقليم -عليه وسلم
 الثاين. 

ن أهل العلم من يرى احتاد املطالع، وأن ، م-عليه الصالة والسالم-ابن عباس هبذا أفىت ورفعه إىل النيب 
األمة ينطبق عليها هذا احلديث مبجموعها، رؤي اهلالل يف املشرق يصوم أهل املغرب؛ ألنه ال يتجه 
اخلطاب لكل فرٍد فرد، وال ألهل بلٍد بلد مثالً، مبفرده، بغض النظر عن البلد اجملاور له، أو الذي يتحد معه 

كن إحالة التفريق عليه، إال مسألة اختالف املطالع، ودليلها حديث ابن يف املطلع، وليس هناك وصف مي
عباس، عموم احلديث يشمل مجيع املسلمني، ولو اختلفت مطالعهم، حديث ابن عباس كأنه نص يف 

-املوضوع، حيتمل وإال ما حيتمل؟ يتحمل احتاد املطالع حديث ابن عباس، هذا اجتهاده ورفعه إىل النيب 
-؛ لكن الذي يقول ابحتاد املطالع يقول: أن قول ابن عباس هكذا أمران رسول هللا -والسالمعليه الصالة 

أبن نعمل ابختالف املطالع، أو  -صلى هللا عليه وسلم-يعين هل أمران رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
ديث؟ حيتمل فيكون اجتهاد من ابن عباس يف فهم احل ))صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته((األمر العام: 

نص خاص يف اختالف  -عليه الصالة والسالم-الوجهني، يعين الذي يظهر أن ابن عباس مسع من النيب 
، هذا احتمال، واالحتمال الثاين أن -رضي هللا عنه وأرضاه-املطالع، واستند إليه يف عدم الفطر مع معاوية 

عليه -ما رأيناه حنن يف املدينة، والنيب  ))صوموا لرؤيته وأفطروا....((ابن عباس فهم من هذا احلديث: 
وبنوا على ذلك فتواه، فيكون اجتهاد من ابن عباس، وتبقى  ))صوموا لرؤيته((يقول:  -الصالة والسالم

املسألة قابلة لالجتهاد، كالم واضح وإال ما واضح؟ مسألة اختالف املطالع ال شك أن حديث ابن عباس 
لوازم اي إخوان، طيب رؤي اهلالل يف اليمن يلزمنا نصوم وإال ما نصوم؟  ظاهر فيها، لكن عليها لوازم، عليها

رؤي اهلالل يف الشام يلزمنا نصوم وإال ما نصوم على القول ابختالف املطالع؟ ما نصوم، أهل املدينة ما 
يصومون، ابلنص، كالم ابن عباس؛ لكن هل احلضر والقرايت وتبوك يصومون وإال ما يصومون؟ تبعاً للشام 
وإال تبعنا؟ يعين يلزم عليه لوازم، ميكن ما تنضبط أمور املسلمني هبذا؛ ألن احلدود السياسية يعين ال أثر هلا 
يف األحكام الشرعية، يعين ما الفرق بني مطلع تبوك والشام؟ هل نقول: ال خالص يصومون أهل تبوك مع 

الرتباك، ملاذا؟ ألن كثري من بلدان العامل الشام، ظروف املسلمني اليت يعيشوهنا اآلن حقيقًة فيها شيء من ا
اإلسالمي يعين قد يعتمدون على وسا ل ال يراها غريهم، يثبتون دخول اهلالل ومع ذلك بقية البلدان غري 
مطمئنني إىل كيفية إثبات دخول اهلالل عند أولئك، واحلدود السياسية يعين بينك وبني البلد اإلقليم الثاين 

ة، وبني البلد اليت ترتبط به آالف األميال، فهل تصوم تبع، يصوم أهل تبوك تبع بينك وبينه أكيال يسري 
الرايض وإال يصومون تبع الشام مع قرهبم منه؟ أو أهل جنران وأهل جيزان يصومون تبع اليمن وإال تبع 



بلد  الرايض رغم ما بينها من آالف األميال؟ يعين مسألة ال شك أهنا مربكة، وبعدين قد ال يقتنع أهل
 ابلوسيلة اليت أثبت هبا أهل اإلقليم الثاين إثبات دخول اهلالل. 

يتجوز يف مثل هذا، يقول: إن عمل الناس ابحتاد املطالع وصاموا الناس   -رمحة هللا عليه-الشيخ ابن ابز 
كلهم برؤية ثقة أو عملوا ابختالف املطالع األمر سهل، ومعه حدثت أدىن إشكال على مر العصور، يعين 

ا حدث مشكلة يف األمة، وكل له اجتهاده، ولعلماء كل بلد هلم اجتهادهم، يعين يتصور أانس يف أورواب م
عندهم مشاكل يف الرؤية، وعندهم قضااي نوازل يف الصيام، واحتاد املطالع واختالفها، وال عندهم من يقيم 

ة آالف كيلو؟ نقول: إن كان فيهم شرع هللا، من يتبعون؟ يقولون: نصوم على الرايض بيننا وبينهم عشر 
عندكم من تربأ الذمة بتقليده من أهل العلم فقلدوه؛ ألن هناك يعرفها القريب وقد ختفى على البعيد، يعين 
ظروفهم ما نعرف كثري منها، والذي يقضي على هذه اإلشكاالت القول ابحتاد املطالع، وإذا اسرتوحنا وملنا 

احلديث احنلت املشكلة، نقول: أن هذا اجتهاد ابن عباس؛ ألنه صرح إىل أن قول ابن عباس فهمًا منه هلذا 
، وهذا احتمال، واختيار الشيخ كما مسعتم األمر فيه سعة، إن عمل -عليه الصالة والسالم-برفعه إىل النيب 

الناس ابحتاد املطالع له وجه، واخلطاب يتجه أن يكون لعموم األمة، وإن عملوا ابختالف املطالع تبعاً 
 ديث ابن عباس له وجه، وهو أصرح يف الداللة؛ لكن يبقى أنه يرتتب عليه بعض اإلشكاالت.حل

 طالب:.......
ال يفطر إال معهم، يعين شخص صام يف بلد دخل فيه اهلالل على حد رؤيتهم ومطلعهم قبل البلد الثاين، 

عة مع أهل الشام، وجاء وهي املسألة اليت سئل عنها قريباً، شخص صام مثل كريب، كريب صام يوم اجلم
املدينة ما أفطروا إال بعد يوم بعد الشام، ماذا يصنع هو؟ يصوم وإال يفطر؟ إذا قلنا: ابختالف املطالع وقد 
أكمل العدة ثالثني يوم، هل نقول: أن هذا اليوم ابلنسبة له هو يوم العيد الذي ال جيوز صيامه؟ أو أن عيد  

لكنه ليس بعيد يف املدينة، وإذا كان ما هو عيد حكماً يصوم وإال ما كل بلٍد حبسبه؟ نقول: عيد يف الشام 
يصوم؟ إذا قلنا: ابحتاد املطالع وصار عيد عند الشام صار عيد عند الناس كلهم، فال جيوز صيامه؛ لكن 

عيد الوسيلة اليت أثبتها هبا أولئك مل يقتنع هبا هؤالء فاستمروا على صيامهم، فهو عيد ابلنسبة لقوم، وليس ب
ابلنسبة آلخرين، يعين لو افرتضنا أنه غم على هالل ذو احلجة، وما رآه الناس ليلة الثالثني من القعدة غّم 
عليهم، وهو يف الواقع موجود؛ لكن ما رأوه وكملوا القعدة ثالثني، ووقفوا يف اليوم التاسع على حّد زعمهم 

يوم التاسع الذي هو يف الواقع العاشر أيمثون  وحساهبم وهو يف الواقع العاشر، وصام من صام من املسلمني
وإال ما أيمثون؟ ما أيمثون، وقل مثل هذا يف رمضان، وإن كان عيد يف الشام ألهنم رأوه ليس بعيد يف البلدان 
األخرى، فيصوم مع الناس، ومن قال له: أنك ما دام أكملت ثالثني يومًا بوسيلٍة شرعية معتربة شرعًا فال 



ثني، وعلى كل حال لو صام مع الناس ال أيمث؛ ألنه ليس بعيد يف البلد الذي هو فيه، فال تزيد على الثال
 يكون صام يوم العيد.
))تسّحروا فإن : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالٍك 

 .يف السحور بركة((
قال: "تسحران مع رسول هللا  -ضي هللا عنهر -عن زيد بن اثبت  -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالٍك 

مث قام إىل الصالة، قال أنس: قلت: "لزيٍد كم كان بني األذان والسحور؟  -صلى هللا عليه وسلم-
 قال: قدر مخسني آية".

))تسّحروا فإن يف : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعاىل عنه-حديث أنس األول 
هذا أمر ابلسحور، وأقل أحواله االستحباب، واألصل يف األمر الوجوب؛ لكن ثبت أن النيب  السحور بركة((

واصل، فاألمر ابلسحور مستحب، ومن أقوى ما يصرف به من الوجوب إىل  -عليه الصالة والسالم-
االستحباب العلة، العلة إيش؟ فإن يف السحور بركة، طلب الربكة واجب وإال مستحب؟ مستحب، إذاً 

مر ابلسحور مستحب، وفيه خمالفة ألهل الكتاب، واتباع للسنة، وامتثال لألمر، وخمالفة ألهل الكتاب، األ
والتقوي به وقد جاء مدحه )نعم السحور( ال سيما إذا كان من التمر، أيضًا وقت السحور وهو وقت 

-جل وعال-يدعو هللا االستغفار، واملستغفرين ابألسحار، ينبغي أن يكون اإلنسان مستيقظ يف هذا الوقت 
، ويستغفر وأمور كثرية مرتتبة على تناول هذا الطعام، وفيه أيضًا إعانة على مزاولة هذه العبادة، والتقوي 

 . ))تسحروا فإن يف السحور بركة((على العبادات األخرى، وخمالفة أهل الكتاب، وامتثال هذا األمر 
قال: "تسحران مع رسول هللا  -رضي هللا عنه-ن اثبت ويف حديثه الثاين يقول: عن أنس بن مالك عن زيد ب

مث قام إىل الصالة" قال أنس: "قلت لزيد: كم كان بني األذان والسحور؟ قال: قدر  -صلى هللا عليه وسلم-
مخسني آية" أواًل: السحور ما يتسّحر به، كما أن الطهور ما يتطّهر به، والوضوء املاء الذي يتوضأ به، 

مث قام إىل الصالة، فيه  -صلى هللا عليه وسلم-، التسّحر، تسحران مع رسول هللا والسحور هو الفعل
مشروعة االجتماع على مثل هذه األمور من سحور وفطور وغريها، ومن أفضل األعمال كون اإلنسان يؤكل 

هللا على ما دته، وحيسن على الناس، ويتصدق عليهم، ويف االجتماع بركة، وألفة ومودة، تسحران مع رسول 
، مث قام إىل الصالة، قال أنس: قلت لزيد: كم كان بني األذان والسحور؟ قال: قدر -صلى هللا عليه وسلم-

مخسني آية" هذا يدل على أنه يؤخر السحور، وما عندهم ساعات فلكية دقيقة، يقال: بني السحور 
ألعمال منضبطة، ولذا يذكر واألذان ربع ساعة، بني السحور والصالة ربع ساعة ال، يقدرون ابألعمال، وا

الفقهاء يف دخول أوقات الصلوات بعض األعمال، يقولون: من اعتاد أنه يصنع من طلوع الشمس إىل 



زواهلا ماسة مثل هذه، واضطرد عنده هذا خالص ما حيتاج إىل أن ينظر إىل الزوال، جمرد ما تنتهي هذه 
يف الساعة مخسة أجزاء يقدر على هذا األساس،  املاسة يؤذن، صاحب القراءة بقراءته، من اعتاد أن يقرأ

يكون بني صالة املغرب يف الغالب وأذان العشاء ساعة إذا انتهى من اخلمسة األجزاء يؤذن للعشاء، وهنا 
قدر الوقت بعمل البدن، والعرب تقدر بذلك، قدر حلب انقة، وهللا جلس فالن قدر حلب انقة، قدر حنر 

ا قدر مخسني آية، فمن كان عنده عمل مضطرد منضبط، يعتمد عليه، جزور، وجاءت هبا النصوص، وهن
وقراءة القرآن منضبطة عند من اعتادها، خالص تعود أنه يقرأ اجلزء يف نصف ساعة، ثلث ساعة، ربع 
ساعة، اثنا عشر دقيقة، تعود خالص، ينضبط، وهذا شيء جمرب، وهذه طريقة العرب يف حساب 

مخسني آية، قد يقول قا ل: مخسني آية من املا دة أو من الشعراء؟ أي األوقات، تقدير األوقات، قدر 
أطول آية املا دة أو آية الشعراء؟ املا دة أطول آايت من الشعراء، ال أقصد طول السورة مع طول السورة؛ 
لكن انظر أنت أن الشعراء نصف املا دة وآايهتا الضعف، إيه يعين اآلية من الشعراء بقدر ربع آية من 

ا دة، فهل املراد هذا أو هذا؟ ما بنّي، لكن إذا أطلق مثل هذا ينصرف إىل املتوسط، ال آية املا دة وال آية امل
الشعراء، من آايت البقرة مثاًل، فاحلديث فيه دليل على أتخري السحور، وال تزال األمة خبري ما قدموا الفطر 

وأييت  -إن شاء هللا تعاىل-إليه، أييت هذا احلديث وأخروا السحور، ويوجد من املخالفني ولعله أتيت اإلشارة 
 ما فيه.

كان يدركه الفجر   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وعن عائشة وأم سلمة 
 وهو جنب من أهله، مث يغتسل ويصوم.
ا ال يطلع عليه ، وهو تشريع عام؛ لكنه مم-عليه الصالة والسالم-نعم هذا احلديث يف أمٍر خاص من أموره 
يفيت أبن من أصبح جنبًا صومه غري صحيح،  -رضي هللا عنه-إال من قبل نسا ه، ولذا كان أبو هريرة 

يصبح جنب، ما اغتسل قبل طلوع الفجر صومه ليس بصحيح، فاستدل عليه هبذا احلديث، عن عا شة وأم 
يدركه النساء، شيء خاص ال حيصل سلمة، يقدم قول أيب هريرة وإال قوهلما؟ قوهلما، نعم؛ ألن هذا شيء 

 إال بني الرجل وزوجته، فقوهلما مقدم على قول أيب هريرة. 
كان يدركه الفجر، يعين   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عا شة وأم سلمة 

ن أهله ال من يطلع عليه الفجر، وهو مريد للصيام، مبّيت للنية، وهو جنب من أهله، واحلال أنه جنب م
احتالم، مث يغتسل ويصوم؛ ألن مسألة االحتالم ما ميكن أحد يناقش فيها؛ ألنه لو احتلم وهو صا م، 
احتلم الظهر، احتلم ما عليه شيء؛ ألن هذا ليس بيده، املسألة مسألة االختيار، وهو كون اجلنابة انشئة من 

املسألة له ولغريه، احلكم للجميع، يعين هنا  ما حيتلم؛ لكن -عليه الصالة والسالم-مجاع أهله، الرسول 



قالت: وهو جنب من أهله لتبنّي أن املسألة يف مسألة االختيار، فضاًل عن مسا ل االضطرار اليت ليس 
 لإلنسان فيها تصرف. 

يدركه الفجر؛ ألنه إذا كان جنب من أهله إبمكانه أن يغتسل قبل الفجر؛ لكن إذا كان من مجاع هل ميلك 
ل قبل الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بعد الظهر مثاًل؟ ما ميلك شيء أن يغتس

فال حكم له، الشيء الذي ال ميلكه ابن آدم ال حكم له فيه؛ لكن هذا يف حالة جنب من أهله، فإذا كان 
ر يف كتب اخلصا ص كما هو مقر   -عليه الصالة والسالم-يف حالة اجلنابة فاالحتالم من ابب أوىل، والنيب 

والشما ل أنه ال حيتلم؛ ألن االحتالم من تالعب الشيطان، وعلى كل حال الصحابة منهم من احتلم، كثري؛ 
 أنه ال حيتلم.  -عليه الصالة والسالم-لكن من كماله 

"كان يدركه الفجر، وهو جنب مث يغتسل ويصوم" يدركه وهذا يدل على أنه يشمل ما إذا كان عامدًا أو 
يًا ضاق عليه الوقت أو اتسع عليه الوقت؛ ألن بعض الناس ينتبه قبل أذان الصبح وهو جنب بربع انس

ساعة، يقول: أان اغتسلت ما مداين أتسحر، هل أتسحر وأغتسل ولو بعد طلوع الصبح، أو أغتسل مث 
-كفعله   أتسحر ولو فاتين السحور؟ نقول: ال اي أخي تسحر، مث تغتسل بعد ذلك، ولو طلع عليك الصبح

سواء كنت انسيًا أو عامدًا عاملًا أو جاهاًل ال فرق، واحلجة يف هذا واضحة، وفيه  -عليه الصالة والسالم
أتخري الغسل إىل ما بعد طلوع الفجر، ويقاس على ذلك عند أهل العلم احلا ض والنفساء إذا انقطع الدم 

طلوع الفجر بربع ساعة، قالت: أتسحر مث قبل طلوع الفجر، يصح الصيام ولو مل تغتسل، انقطع الدم قبل 
 أغتسل كاجلنب، ال فرق. 

 "مث يغتسل ويصوم" ولو بعد طلوع الفجر.
))من نسي وهو صائم فأكل قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي هللا عنه-وعن أيب هريرة 

 .أو شرب فليتم صومه فإَّنا أطعمه هللا وسقاه((
م إمجاعاً، األكل والشرب كل منهما مبطل للصيام إمجاعاً، وهذا يف حق األكل والشرب من مبطالت الصيا

صلى هللا -العامد، أما الناسي فقد جاء يف هذا احلديث حديث أيب هريرة وهو متفق عليه أن رسول هللا 
وهذا من  ))من نسي وهو صا م فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه هللا وسقاه((قال:  -عليه وسلم
بعباده والتيسري عليهم؛ ألن اإلنسان الذي ما تعود الصيام جتده يف األايم األوىل يكثر منه  لطف هللا

النسيان، فلو كّلف بقضا ه كلف حرجًا ال سيما الذي مل يتعود الصيام، هذا معروف يف األايم األوىل جتده 
 يوماً أيكل ويوم يشرب ويوم أيكل ما دري، فمثل هذا ال أثر له يف الصيام.

وهذا قول مجهور أهل العلم، ويرى املالكية أنه يبطل صومه؛ لكن ال يلزمه كفارة  إمنا أطعمه هللا وسقاه(())ف
إذا أكل أو شرب انسيًا ال يلزمه كفارة، وإمنا يبطل صومه خبالف العامد، العامد عندهم مع فطره تلزمه 



يح صريح يف املوضوع، وهو مؤيد الكفارة، واحلديث ليس فيه قضاء، وال بطالن صوم، وال كفارة، وهو صح
 لقول اجلمهور، فقوهلم هو الراجح.

فإذا رأى إنسان آخر وهو صا م متجه إىل الربادة ومأل الكأس وتناوله ليشرب منه خيربه أو ال خيربه؟ يقول: 
 أطعمه هللا وسقاه وأنت تريد أن حترمه مما أطعمه هللا؟ أو نقول: هذا منكر -جل وعال-هذا طعمة من هللا 

فطر يف هنار رمضان هذا الظاهر، الناس ما هلم إال الظاهر، وعليك أن تغري املنكر، فتنبهه، هذا هو املعمول 
 به عند أهل العلم أن من أراد أن أيكل أو يشرب انسياً ينبَّه، وهذا من ابب تغيري املنكر.

إذ جاءه  -عليه وسلمصلى هللا -قال: "بينما حنن جلوس عند النيب  -رضي هللا عنه-وعن أيب هريرة 
قال: وقعت على امرأيت يف رمضان وأان صائم، ويف  ((؟))مالكرجل فقال: اي رسول هللا هلكت، قال: 

 ))هل جتد رقبًة تعتقها؟((: -صلى هللا عليه وسلم-روايٍة: أصبت أهلي يف رمضان، فقال رسول هللا 
))فهل جتد إطعام ستني ال، قال: قال:  ))فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟((قال: ال، قال: 

-فبينا حنن على ذلك أويت النيب  -صلى هللا عليه وسلم-قال: ال، قال: فمكث النيب  مسكيناً؟((
))خذها قال: أان، قال:  ))أين السائل؟((بعرٍق فيه متر، والعرق: املكتل، قال:  -صلى هللا عليه وسلم

؟ فو هللا ما بني البتيها يريد احلرتني أهل بيٍت فقال الرجل: على أفقر مٌّي اي رسول هللا فتصدق به((
 ))أطعمه أهلك((حىت بدت أنيابه، مث قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أفقر من أهل بييت، فضحك النيب 
 احلرة: أرض تركبها حجارة سود.

حكام هذا احلديث، حديث أيب هريرة يف قصة اجملامع يف هنار رمضان حديث عظيم جليل كثري الفوا د واأل
استنبط منه بعض العلماء فوا د كثرية جداً، واعتىن به بعض املتأخرين، كما يقول احلافظ، يقول: "اعتىن به 
بعض املتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه يف جملدين مجع فيهما ألف فا دة وفا دة" ممن أدركه شيوخنا 

الذي مجع فيه جملدين يف ألف فا دة هو  فدل على أنه ليس من شيوخه، وبعضهم يشري بعض الشراح إىل أن
احلافظ العراقي، احلافظ العراقي من شيوخ احلافظ ابن حجر، وابن حجر يقول: "ممن أدركه بعض شيوخنا" 

 فهذا دل على أنه ليس احلافظ العراقي، وإمنا هو غريه. 
بطل الصيام ابألكل املقصود أن هذا احلديث عظيم، فيه فوا د وفيه أحكام كثرية جداً، تفوق احلصر، ي

والشرب، بداللة احلديث السابق وابجلماع، بداللة هذا احلديث، فأصول املفطرات األكل والشرب واجلماع، 
-: "بينما" أصلها بينا، مث زيدت عليها ما للظرفية "حنن جلوس عند النيب -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة 

يتلقون عنه الدين والعلم، وأكثر ما  -الصالة والسالم عليه-" وكثريًا ما جيلسون معه -صلى هللا عليه وسلم
))وقعت قال:  ))مالك؟((يكون هذا اجللوس يف املسجد، إذ جاء رجل فقال: اي رسول هللا هلكت، فقال: 



نعم اهلالك هالك الدين، وهذا أفسد صيامه وأفطر يوم من رمضان، فهذا هو اهلالك  على امرأيت وأان صا م((
 ن.احلقيقي هالك الدي

 وكلللللللللللللللللللللل كسلللللللللللللللللللللٍر فلللللللللللللللللللللإن اللللللللللللللللللللللدين جبلللللللللللللللللللللربه
 

 وملللللللللللللللللللللا لكسلللللللللللللللللللللر قنلللللللللللللللللللللاة اللللللللللللللللللللللدين جلللللللللللللللللللللربان   
 

يعين لو خسر يف سيارة، يف بيت يف كذا، األمر سهل ينجرب هذا، لو انكسر منه يد أو رجل تنجرب؛ لكن 
إذا انكسر الدين هذا الذي ما له جربان إال التوبة النصوح اليت هتدم من وقع من زلٍة وهفوة، فقال: 

ال: "وقعت على امرأيت وأان صا م" دل على أنه يعرف احلكم، يعرف أن هذا حمرم، بدليل فق ))مالك؟((
قوله: "هلكت وأهلكت" كما يف الرواية األخرى، دل على أنه يعرف أن هذا األمر حمرم؛ لكنه ال يعرف 

ول: يعذر جبهله؟ األثر املرتتب على هذا احملرم، فإذا عرف أن األمر حمرم ومل يعرف األثر املرتتب عليه هل نق
هو مل يعرف أنه حمرم ما عرف أنه حمرم أصاًل، هذا يعذر جبهله؛ لكن يعرف أنه حمرم وال يعرف األثر املرتتب 
عليه ال يعفى من األثر، فتلزمه الكفارة، وهنا ألزمه ابلكفارة، وقل مثل هذا يف مجيع احملظورات اليت فيها  

يرتتب عليه؟ األصل أن يكف، األصل أن ينتهي عما هني  كفارات، يعرف أنه ال جيوز؛ لكن ما يعرف وش
عنه، كونه أقدم يلزم؛ لكن ما يدري ما يعرف هل هذا حمرم وإال مباح؟ هذا الذي يقول أهل العلم أنه 

))هل جتد : -صلى هللا عليه وسلم-معذور جبهله، ويف روايٍة: "أصبت أهلي يف رمضان" فقال رسول هللا 
زام ابلكفارة، والكفارة كفارة إيش؟ كفارة ظهار وإال كفارة جمامع يف هنار رمضان؟ أهل هذا إلرقبًة تعتقها؟(( 

 العلم يقولون: من جامع زوجته يف هنار رمضان لزمته كفارة ظهار. 
احنا عندان احلديث الصحيح الثابت يف كفارة اجملامع يف هنار رمضان، ملاذا يقول: أن عليه كفارة ظهار وال 

ة جمامع يف هنار رمضان، وملاذا يقولون: عليه كفارة ظهار، وال يقولون: كفارة قتل، يعين يقول: عليه كفار 
املذكور يف القرآن معروف لدى اخلاص والعام، يعين كثري من الناس ما يعرف احلديث، تقول: عليك كفارة 

ألن عوام جمامع يف هنار رمضان، يقول لك: وش هي الكفارة؟ لكن ملا تقول له: كفارة ظهار يعرف؛ 
املسلمني يعرفون ما يف القرآن، بينما مثل هذه النصوص ختفى عليهم، فأحيل على املعروف لدى اخلاص 
والعام، طيب، ملاذا مل يقال: عليه كفارة قتل؟ نعم، للخالف يف اإلطعام يف كفارة القتل، أما كفارة الظهار 

 ففيها إطعام، وهنا فيه إطعام فهي أشبه.
ل متقدمة وإال بيعة النساء؟ بيعة الرجال هي املتقدمة معروف هذا، كيف يقول عبادة بن البيعة، بيعة الرجا

على ما ابيع عليه النساء؛ ألن بيعة النساء مضبوطة  -صلى هللا عليه وسلم-الصامت: ابيعنا رسول هللا 
ضبط ابلقرآن  ابلقرآن يف آخر سورة املمتحنة، مضبوطة ابلقرآن، ومضبوطة الرجال مضبوطة ابلسنة؛ لكن ما

 حيال عليه؛ ألنه معروف لدى الناس كلهم. 



قال: ال، أي رقبة؟ هل جتد رقبًة؟ الرقبة مطلقة، وهي كذلك يف كفارة الظهار  ))هل جتد رقبًة تعتقها؟((
مطلقة، مقّيدة يف كفارة القتل، فهل حيمل املطلق على املقيد وإال ما حيمل؟ حيمل، ملاذا؟ الحتاد إيش؟ 

، وهو وجوب اإلعتاق يف كٍل من الظهار واجلماع والقتل، جتب الكفارة، احلكم واحد؛ لكن الحتاد احلكم
السبب خمتلف، وعند اجلمهور يف مثل هذه الصورة حيمل املطلق على املقيد خالفًا للحنفية، وعلى هذا ال 

))فهل لى الرتتيب، قال: جيزئ إال رقبة مؤمنة، تتوافر فيها الشروط املطلوبة، قال: ال، ما جيد؛ ألن الكفارة ع
قال: ال، يف رواية: "ما الذي أوقعه فيما وقع فيه إال الصيام" ما أوقعه  تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟((

فيما وقع فيه إال الصيام، قال: ال، متتابعني؟ مبعىن أنه يصوم الشهرين هالليني متتابعني، فال يفطر بينهما، 
 يعذر إال يف العذر الذي يبيح له الفطر يف رمضان؛ ألن رمضان شهر لو أفطر يومًا واحدًا استأنف وال

مفروض على التتابع يعذر فيه املريض واملسافر، املقصود أن العذر الذي يعذر يف رمضان ابلفطر يعذر فيه 
ستني مسكني، قال: ال، قال: "فسكت  ))فهل جتد إطعام ستني مسكيناً((يف مثل هذا، قال: ال، قال: 

" ما يف حيلة، إذا مل يستطع عتق رقبة، ومل يستطع صوم شهرين متتابعني، وال -لى هللا عليه وسلمص-النيب 
إطعام، تسقط الكفارة وإال ما تسقط؟ مقتضى القواعد الشرعية أهنا دين يف ذمته مىت أيسر عليه أن يؤديها،  

نما حنن على ذلك أويت فبي -صلى هللا عليه وسلم-كحقوق اآلدميني، فمىت أيسر يبذهلا، فسكت النيب 
بعرٍق فيه متر، والعرق املكتل، يعين زنبيل كبري فيه مخسة عشر صاع، فسكت،  -صلى هللا عليه وسلم-النيب 

 بعضها هكذا وبعضها كذا رواايت منها هذا ومنها هذا، والنسخ ختتلف يف هذا. 
متر" زنبيل كبري فيه مخسة عشر بعرٍق فيه  -عليه الصالة والسالم-"فبينما حنن على ذلك، إذ أويت النيب 

قال: أان، سا ل عن إيش؟ عما يلزمه من جراء اجلماع يف ))أين السا ل؟(( صاع، والعرق املكتل، فقال: 
قال أان، قال: خذ هذا فتصدق به، الكفارات إذا حتملها من  ))أين السا ل؟((هنار رمضان، هو جاء يسأل 

ليه كفارة، فقال: أبوه أان أخرجها عنك، أمه: أان أخرجها حتملها برضا من لزمته أجزأت، برضاه، شخص ع
 عنك تتحمل؛ ألهنا تقبل النيابة برضاه؛ ألنه قد ال يقبل املّنة. 

يريد -يعين كفارًة عنك، فقال: "أعلى أفقر مين اي رسول هللا؟ فو هللا ما بني البتيها  ))خذ هذا فتصدق به((
" هذا جاي هالك -عليه الصالة والسالم-: "فضحك النيب أهل بيٍت أفقر من أهل بييت" قال -احلرتني

ومهلك ويلزمه أمور، وأخريًا يرجع بزنبيل يكفيه مدة طويلة، يكفيه ويكفي أهله، جاء اندمًا فرجع غامناً، 
 .-عليه الصالة والسالم-وهذا من يسر هذه الشريعة، ومساحتها، وفضل نبيها وشرفه 

 طالب:.......
 ما يدل على وجوب القضاء.جاء يف بعض الرواايت 



فقال: "أعلى أفقر مين؟ فو هللا ما بني البتيها" يعين تصور أن هذا الشخص مسح املدينة مسح شامل حىت 
عرف أنه ما يوجد أفقر منه؟ أو بناًء على غلبة ظنه؟ نعم، بناًء على غلبة ظنه، ولذا يقول أهل العلم: جيوز 

عليه الصالة -أهل بيٍت أفقر من أهل بييت، فضحك النيب أن حيلف على غلبة الظن، "يريد احلرتني، 
، من وضعه، حىت بدت نواجذه الكرمية، بعض النسخ: أنيابه وال فرق، تبدو النواجذ وتبدو -والسالم

منهم من يقول: أن الكفارة تسقط، تسقط ألنه إن مل تسقط أللزمه  ))أطعمه أهلك((األنياب، مث قال: 
دليل يف هذا، ال دليل يف هذا، واجلادة أهنا تثبت يف ذمته مىت أيسر، إن مات  إبخراجه؛ لكن أان أقول: ال

أعطاه إايه،  -عليه الصالة والسالم-معسرًا فال يكلف هللا نفسًا إال وسعها، تبقى يف ذمته، وكون النيب 
اف، ما ومل يتعرض للكفارة أهنا ذهبت أو ما ذهبت، اآلن أهله حيتاجون إىل إسع ))أطعمه أهلك((وقال: 

بني البيت املدينة أفقر منهم، يبغون من يسعفهم، ما عندهم أكل، فيقدمون يسعفون مبثل هذا، والكفارة 
يتواله، واجلادة والقاعدة أهنا تبقى دين يف ذمته،  -جل وعال-تبقى دين يف ذمته، إن مات وهو معسر فاهلل 

وقال: كله أنت وعيالك، يعين أن ما فيه  ألن منهم من يقول: أنه ما دام أعطاه العرق الذي فيه التمر، 
كفارة، بل زاده على ذلك أبن أعطاه متراً، فكيف يعطيه متر أيكل هو وأوالده وهو مطالب بكفارة؟ نقول: 

 ممكن، يعين متصور، قال: خذ هذا التمر كلوه، وسدوا خلتكم منه، والكفارة تبقى كما يرجع العادة. 
ض الرواايت من وجوه، يقول ابن حجر: أهنا من وجوه تثبت أنه يلزمه ابلنسبة لقضاء ذلك اليوم جاء يف بع

وهذه هي القاعدة أن من أفطر يومًا لزمه أن يقضيه، من ترك صالة  ))صم يومًا مكانه((قضاء اليوم، قال: 
عليه قضاؤها؛ لكن هل يدخل يف هذا املتعمد وغري املتعمد؟ يعين ترك صالة متعمدًا حىت خرج وقتها، 

ال ما يقضي؟ أفطر يوم من رمضان عمد من غري عذر، يقضي وإال ما يقضي؟ اجلادة يقضي؛ ألنه يقضي وإ
إذا أمر املعذور ابلقضاء فألن يؤمر غري املعذور من ابب أوىل، منهم من يقول: ابلنسبة للصالة، الصيام جاء 

ل على أنه ال يقضي؛ يد ))من أفطر يومًا من رمضان من غري عذر مل يقضه صيام الدهر وإن صامه((فيه: 
لكن هذا احلديث يدل على أنه يقضي، وإذا كان املعذور يقضي فألن يقضي غري املعذور من ابب أوىل، 
وكونه ال يقضيه صيام الدهر ال يعفيه من اإلمث، وإن لزمه القضاء، الصالة إذا تعمد إخراجها عن وقتها فمن 

خروج الوقت كصالهتا قبل دخوله، والوقت شرط  أهل العلم من يقول: أنه ال يقضيها؛ ألن صالهتا بعد
لصحة الصالة، وختلف الشرط إذًا ال يقضيها، ونقل ابن حزٍم عليه اإلمجاع، نقل ابن حزم عليه اإلمجاع؛ 
لكن األ مة األربعة كلهم على خالفه، بل نقل بعضهم اإلمجاع على وجوب القضاء، فعامة أهل العلم على 

شاء هللا تعاىل وهللا أعلم، وصلى هللا على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى  الراجح إنوجوب القضاء، وهو 
 آله وصحبه أمجعني.

 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (2كتاب الصيام )  –عمدة األحكام 

 فضل الصيام وغريهأابب الصوم يف السفر وغريه إىل ابب 
 الشيخ/ عبد الكرمي اخلضري

 
 سم

لسالم على أشرف األنبياء املرسلني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا احلمد هلل رب العاملني، والصالة وا
 وللحاضرين برمحتك اي أرحم الرامحني.

 ابب الصوم يف السفر وغريه:
صلى هللا عليه -قال للنيب  -رضي هللا عنه-أن محزة بن عمرو األسلمي  -رضي هللا عنها-عن عائشة 

 .ن شئت فصم، وإن شئت فافطر(())إ: "أصوم يف السفر؟ وكان كثري الصيام، قال: -وسلم
فلم يعب  -صلى هللا عليه وسلم-قال: "كنا نسافر مع النيب  -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك 

 الصائم على املفطر، وال املفطر عن الصائم".
يف شهر  -صلى هللا عليه وسلم-قال: "خرجنا مع رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أيب الدرداء 

حىت إن كان أحدان ليضع يده على رأسه من شدة احلر، وما فينا صائم إال  رمضان يف حٍر شديد،
 وعبد هللا بن رواحة". -صلى هللا عليه سلم-رسول هللا 
يف سفٍر فرأى زحاماً ورجالً  -صلى هللا عليه وسلم-قال: "كان رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن جابر 

ويف لفٍظ  ))ليس من الرب الصوم يف السفر((: قالوا: صائم، قال ))ما هذا؟((قد ظلل عليه فقال: 
 .))عليكم برخصة هللا اليت رّخص لكم((ملسلم: 

يف سفٍر فمنّا  -صلى هللا عليه وسلم-قال: "كنا مع رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك 
ا من يتقي الصائم، ومنا املفطر، قال: فنزلنا منزاًل يف يوٍم حار، وأكثران ظاًل صاحب الكساء، فمنّ 

-الشمس بيده، قال: فسقط الص ّوم وقام املفطرون، فضربوا األبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول هللا 
 .))ذهب املفطرون اليوم ابألجر((: -صلى هللا عليه وسلم

احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 
: "ابب الصوم يف السفر وغريه" يعين ما حكمه، "وغريه" غري الصوم يف -رمحه هللا تعاىل-ؤلف يقول امل

أن  -رضي هللا عنها-السفر من املسا ل األخرى املتعلقة هبذا الكتاب، كتاب الصيام، فذكر حديث عا شة 



قال: "أصوم يف  -عليه الصالة والسالم-محزة بن عمرو األسلمي صحايب جليل كثري الصيام، سأل النيب 
ويف هذا  ))إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر((السفر؟" يعين: أأصوم يف السفر؟ وكان كثري الصيام، فقال: 

دليل على التخيري بني الصيام وعدمه يف السفر؛ ألن األصل أن احلكم يف الصيام املستحب، وهو يف 
الوصف فلإلنسان أن يصوم وله أن  الواجب أيضاً ابعتبار أن السفر وصف عّلق عليه رخص فإذا حتقق هذا

صلى هللا عليه -كانوا يسافرون للحج والعمرة واجلهاد مع النيب   -رضوان هللا عليهم-يفطر، وكان الصحابة 
فمنهم الصا م ومنهم املفطر، وال يعيب الصا م على املفطر، وال املفطر على الصا م، فدل على أن   -وسلم

 ز، جيوز أن يصوم اإلنسان يف السفر، وجيوز أن يفطر، واملرجح منهما  كاًل من الصيام والفطر يف السفر جا
كسا ر الرخص، األرفق ابملسافر فإذا كان األنفع للمسافر واألرفق به أن يصوم؛ ألن كثرة األكل ال تعينه 
على السفر مثاًل، أو تشق عليه، تشق عليه متابعة السري إذا أكل، فاألصل فضل الصيام، ومعه هذه 

ة، فيكون الصيام يف حقه أفضل، وإذا كان الفطر يعينه على مواصلة سفره وال يلحقه بذلك مشقة الفا د
فإنه يكون الفطر يف حقه أفضل، فإن حلقته املشقة بصيامه يف السفر، فليس من الرب الصيام يف السفر، كما 

على املفطر، وال املفطر فلم يعب الصا م  -صلى هللا عليه وسلم-يف احلديث الالحق "كنا نسافر مع النيب 
على الصا م" فدل على أن املسألة خيرّي فيها املكّلف، ومردها إىل اختياره، وهذا يشمل الفريضة والنافلة؛ 

ٍم أ َخَر ألن الفريضة جيوز للمسافر أن يفطر،  ْن َأايَّ ٌة مّّ ( 394)]}َفَمن َكاَن ّمنك م مَّرّيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفّعدَّ

فالسفر واملرض يبيحان الفطر حىت يف رمضان، وأما ابلنسبة لصوم النافلة فهو يف األصل خمري،  [سورة البقرة
 واملتطوع أمري نفسه، فإن وجد أن الفطر أنفع له يفطر، وإن وجد أن الصيام أنفع له يستمر صا ماً. 

 شهر رمضان يف يف -صلى هللا عليه وسلم-قال: "خرجنا مع رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أيب الدرداء 
صلى هللا -حٍر شديد، حىت إذ كان أحدان ليضع يده على رأسه من شدة احلر، وما فينا صا م إال رسول هللا 

يف السفر، ويف هذا رد  -عليه الصالة والسالم-، وعبد هللا بن رواحة، فدّل على أنه يصوم -عليه وسلم
ر، صيام رمضان ال جيزئ يف السفر، بل يلزمه على الظاهرية الذين يقولون: أن الصيام ال جيزئ يف السف

}َفَمن َشّهَد ّمنك م  الشَّْهَر القضاء، يلزمه الفطر ويلزمه القضاء؛ ألن فرض من شهد الشهر الصيام 
ٌة مّّْن }َفَمن َكاَن ّمنك م مَّرّيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفّعدَّ هذا فرضه، ابملقابل القسم الثاين  [( سورة البقرة395)]فَ ْلَيص ْمه  
ٍم أ َخَر  يعين فيلزمه، أو فالواجب يف حقه عدة من أايٍم أخر، وال تلزمه العدة إال إذا أفطر  [( سورة البقرة394)]َأايَّ

إذًا يلزمه الفطر، وتلزمه العدة يلزمه القضاء أفطر أو مل يفطر، إذ مثل هذا الصيام عند الظاهرية وجوده مثل 
ن إما أن يكون شاهد الشهر حاضر مقيم، وهذا إما أن يكون سليم عدمه، عرفنا حجتهم؟ اآلن يف رمضا

البدن صحيح معاىف أو مريض، ويقابل املقيم املسافر )من شهد الشهر( حضر يف البلد، دخل عليه الشهر، 



جيوز له  هذا فرضه، وال [( سورة البقرة395)]}َفَمن َشّهَد ّمنك م  الشَّْهَر فَ ْلَيص ْمه  ومل يكن مريضًا وال مسافرًا 
حبال أن يفطر إال إذا عجز، انتهينا من شهد الشهر فرضه الصيام، من كان مريضًا أو على سفر إن شاء 

ٍم أ َخَر فليصم وإن شاء فليفطر، أو فعدة من أايم أخر؟ الذي يف اآلية؟  ْن َأايَّ ٌة مّّ هناك  [( سورة البقرة394)]}َفّعدَّ
جب عليه الصيام، ومن كان مريضًا أو على سفر هذا القسم من شهد الشهر فالواجب عليه أن يصمه، الوا

الثاين الواجب عدة من أايٍم أخر، يعين جيب عليه أن يصوم عدة من أايم أخرى بقدر األايم اليت سافرها، 
وإذا كان جيب عليه أن يصوم عدة غريها إذاً يلزمه أن يفطر، فال يصح الصيام عندهم ويلزمه القضاء، عندان 

"كنا نسافر مع  ))إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر((لصحيحة الصرحية أصوم يف السفر؟ قال: األحاديث ا
فلم يعب الصا م على املفطر، وال املفطر على الصا م" احلديث الثالث فيه  -عليه الصالة والسالم-النيب 

 -عليه وسلمصلى هللا -صام، "وما فينا صا م إال رسول هللا  -عليه الصالة والسالم-تنصيص أن النيب 
-وعبد هللا بن رواحة" فدل على أن الصيام يف السفر جيزئ عن صيام رمضان، وعلى هذا يكون معىن قوله 

ٍم أ َخَر  -فأفطر-}َفَمن َكاَن ّمنك م مَّرّيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر : -جل وعال ْن َأايَّ ٌة مّّ ودليل  [( سورة البقرة394)]َفّعدَّ
ناها، مث بعد ذلك هذا يف حق من مل يشق عليه الصيام، خيرّي إن شاء صام هذا التأويل األحاديث اليت مسع

رضي -وإن شاء أفطر، وإن كان الصيام يعينه فالصيام يف حقه أفضل؛ لكن إن وجد مشّقة شديدة، جابر 
))ما يف سفر فرأى زحاماً ورجل قد ظلل عليه، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-قال: "كان رسول  -هللا عنه
يعين هذا مع إيش؟ مع املشّقة الشديدة؛ ألن  ))ليس من الرب الصيام يف السفر((قالوا: صا م، قال:  (هذا؟(

 ))ما هذا؟((هذا ظلل عليه، صا م وازدحم الناس عليه، وظللوا عليه كي يعينوه على إمتام صيامه، فقال: 
يشاّد الدين أحد إال غلبه، ويف  ألن الدين يسر، ولن ))ليس من الرب الصيام يف السفر(( فقال:قالوا: صا م 
حيب أن تؤتى رخصه، كما يكره  -جل وعال-، وهللا ))عليكم برخصة هللا اليت رّخص لكم((لفٍظ ملسلم: 

ومن هذه الرخص الفطر يف السفر، فعلى هذا  ))فعليكم برخصة هللا اليت رّخص لكم((أن تؤتى معاصيه، 
السفر، وإذا كان ليس من الرب يكون من إيش؟ ما الذي الذي يشق عليه الصيام ليس من الرب الصيام يف 

يقابل الرب؟ اإلمث، إذا مل يكن العمل من الرب إذاً هو من إيش؟ من اإلمث، فهل أيمث من صام يف السفر وشّق 
عليه؟ كما هو حال كثري من الناس، عوام املسلمني يشق عليهم الصيام وأشق منه عليهم أن يفطر، وبعض 

من أهل التحري املعروف، وال من املعروفني ابالحتياط للعبادة وغريها جتده متساهل؛ لكن الناس جتده ليس 
يقول: أصوم مع الناس ولو شق علّي وال أفطر، والناس بعد رمضان راحة وميني ويسار ومكاشيت، وأان 

ك لو أقضي الصيام، ولو شق عليه الصيام، نقول: مع ذلك ليس من الرب الصيام يف السفر؛ لكن مع ذل
صام وشق عليه، وظلل عليه مثل هذا نقول: صيامه صحيح وجمزئ ال يلزمه قضاؤه ما دام أمسك عن 
املفطرات من طلوع الشمس ابلنية من طلوع الفجر إىل غروب الشمس هذا صا م، الصيام صحيح ومسقط 



اإلمث نقيضان للطلب وجمزئ؛ لكن يبقى أنه ليس من الرب، وميكن أن يقال: هل نستطيع أن نقول: الرب و 
وإال ضدان؟ يعين هل ميكن أن تصف عمل أبنه ليس برب وال إمث؟ طيب العمل املباح بر وإال إمث؟ أو ال بر 
وال إمث؟ ألنه إن كان بر استحق عليه أجر، وإن كان إمث استحق عليه وزر، طيب املباح ال أجر وال وزر؟ 

 مستوي الطرفني.
 طالب:.......

ن نقابل بني اإلمث والرب، وجاء تفسري الرب وجاء تفسري اإلمث؛ لكن يبقى أنه هل دعوان من مسألة الصيام، حن
يوجد واسطة بني الرب واإلمث، ليست برب وال إمث، مبعىن أنه ال يؤجر وال أيمث؟ يوجد وإال ما يوجد؟ املباح 

ذاً خنلص من هذا مستوي الطرفني، ال يكتب عليه أجر، وال يكتب عليه وزر، ابعتبار أنه مستوي الطرفني، إ
أن اإلمث والرب متقابالن، يبقى أنه هل هناك واسطة بينهما أو ال واسطة؟ أثبتنا املباح، إذاً هل الرب واإلمث من 

 النقيضني أو من الضدين؟
 طالب:.......

ضدان؟ نقيضان؟ إيش معىن نقيضان؟ إيش معناها؟ يعين ال جيتمعان، أو ضدان جيتمعان وإال ما جيتمعان؟ 
تمعان وال يرتفعان، والضدان؟ ال جيتمعان وقد يرتفعان، حيل حملهما أمر اثلث، السواد والبياض ال جي

ضدان؟ مبعىن أنه ال ميكن أن جيتمعان يف حقيقٍة واحدة؛ لكن ميكن أن يرتفع البياض والسواد يبقى املكان 
نا نقول: هذا العمل إذا أخضر؛ لكن لو كاان نقيضني ما اجتمعا وال ارتفعا، ال بد من وجود أحدمها، وه

ارتفع الرب يثبت اإلمث؟ كما عندان ليس من الرب إذاً إمث؟ أو نقول: ال بر وال إمث؟ مو قرران أن املباح بني اإلمث 
والرب يعين ما عندان األحكام التكليفية اخلمسة، عندان يف جهة الواجب واملندوب، ويف اجلهة األخرى احملرم 

واسطة وهو املباح، يعين ال مع هذا وال مع هذا، الواجب واملندوب يؤجر  واملكروه، بني هذه األقسام
عليهما، املكروه واحملظور ال يؤجر عليهما، يبقى املباح مستوي الطريفني، فإذا أثبتنا هذه الواسطة قلنا: أنه 

لكني، ما يوجد عمل ال بر وال إمث، مبعىن أن صاحبه ال أيمث وال يؤجر عليه، وقل مثل هذا يف كتابة امل
}َما يَ ْلّفظ  ّمن قَ ْوٍل يبحثون قضية هل يكتب امللكان كل شيء؟ يكتب امللكان كل ما يلفظ به ابن آدم؟ 

نعم يكتب كل شيء؛ لكن هذا كالم جمرد أخبار صحيحة، مثاًل لو  [( سورة ق39)]ّإالَّ َلَدْيّه رَّقيٌب َعّتيٌد 
 وإال ما أتمث؟ أنت تشرح يف ابب الفاعل مثاله: قام قلت: قام زيد أو قدم زيد، يكتب وإال ما يكتب؟ أتمث

زيد، هذا الكالم فيه إمث وإال ما فيه إمث؟ أو مثاًل خترب عن شخص من الناس أنه جاء، نعم ما يرتتب على 
هذا اخلرب، ما يرتتب عليه من تعليم الناس يف قام زيد يف النحو، هذا تؤجر عليه إذا قلت: قام زيد، أو 

من السفر، إن كنت تريد أن تبشر به أحبابه وأصحابه تؤجر على هذا؛ ألنك أدخلت  تقول: قدم زيد



السرور عليهم؛ لكن إن كنت خترب عدو له يرتصد له؟ أتمث، دعوان من هذه املؤثرات كلها، شخص قال: انم 
 الولد، أيمث وإال ما أيمث؟ هل هذا بر وإال إمث؟ ال بر وال إمث، كالم مباح، ال بر وال إمث. 

فإذا قلنا: أن الرب واإلمث نقيضان فال بد إما أن أيمث وإال يؤجر، وعلى هذا ليس من الرب إذاً إمث، وإذا قلنا: مها 
ضدان، قلنا: ميكن يكون ليس برب يؤجر عليه لكن ما أيمث؛ لكن ال أيمث، لثبوت الواسطة، ونعرف أن أكثر 

أكثر من هذا التكرار، ليس من الرب هل هناك  اإلخوان أو كثري منهم ما فهم الذي أان أقول؛ لكن ما يف
واسطة بني الرب واإلمث؟ يعين هل نقول: أن الرب واإلمث نقيضان ال جيتمعان وال يرتفعان؟ مبعىن ال بد من وجود 
أحدمها؟ إذا قلنا: أنه ليس من الرب يعين إمث، إذا قلت: هذا الشاخص يعين قدامك صورة إنسان، إذا قلت: 

يصري؟ أنثى، انتهى اإلشكال، ما أدري ذكر وإال أنثى؟ كونه خنثى مثاًل عنده آلة ذكر  هذا ليس بذكر وش
وآلة أنثى هذا اندر ما ميّثل به، إذًا متقابالن تقابل الوجود والعدم، يعين نقيضان، والذي عندان ميكن أن 

 للضرر، حىت لو مل يوجد شيء ليس برب وال إمث، إذاً الصيام على حسب املشّقة، إن كان يضر بصاحبه أيمث
يكن مسافر، مريض قالوا له األطباء: ال تصوم فصام ومات، أو زاد مرضه، أو أتخر برؤه أيمث، هذا إمث 

 صيامه، وهناك الصيام األصل فيه أنه الرب، وبينهما مرتبة.
 طالب:.......

اب هللا، كيف جيتمع؟ هذا شخص مريض، وقالوا له األطباء: ال تصوم، وجاء رمضان وصام يرجو ثو 
والصيام من أفضل األعمال، هل نقول: أنه يؤجر على صيامه وأيمث عليه يف الوقت نفسه؟ يؤجر وأيمث؟ يعين 
مع احتاد اجلهة ما ميكن، مع انفكاك اجلهة يؤجر ابعتبار، وأيمث ابعتبار ممكن، هذا صا م رمضان ويغتاب 

كون الشخص مأمور منهي من جهٍة واحدة، الناس انفكت اجلهة له أجر الصيام وعليه إمث الغيبة؛ لكن ي
قالوا له األطباء: ال تصوم، والشرع يقرر أنك ال تصوم إذا قال لك األطباء: ال تصوم، وأنت تقول: أيب 

 أصوم؟ إذاً ال تؤجر على هذا الصيام، أتمث.
فمنا يف سفٍر  -صلى هللا عليه وسلم-قال: "كنا مع رسول هللا  -رضي هللا عنه-حديث أنس بن مالك 

الذي عنده كساء يتظلل -الصا م ومنا املفطر، قال: فنزلنا منزاًل يف يوٍم حار، وأكثران ظاًل صاحب الكساء 
الصا مون سقطوا من اإلعياء والتعب واجلوع -فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام  -به

ي يريدون اإلقامة فيه، جتد الصوام كل وقام املفطرون" يعين ملا وصلوا إىل املكان الذ -والعطش واحلر الشديد
صلى هللا -واحد يف جهة، "سقط الصوام، وقام املفطرون، فضربوا األبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول هللا 

الصا م نفعه متعدي وإال قاصر؟ قاصر، واملفطر الذي  ))ذهب املفطرون اليوم ابألجر((: -عليه وسلم
إخواهنم نفعهم متعدي وإال قاصر؟ متعدي، أيهما أفضل النفع ضرب األبنية، وسقوا الركاب، وخدموا 

املتعدي وإال القاصر؟ فيه خالف وإال ما فيه خالف؟ أيهما أفضل الصالة وإال الزكاة؟ أنتم أمجعتم على أن 



النفع املتعدي أفضل من القاصر، أان أقول: أيهما أفضل الصالة وإال الزكاة؟ الصالة نفعها متعدي وإال 
لزكاة نفعها متعدي وإال قاصر؟ نقول: نعم، القاعدة العامة أن النفع املتعدي أفضل من القاصر؛ قاصر؟ وا

 لكنها قاعدة أغلبية، حبسب قوة هذا التعدي، وهذا القصور.
قالت: "كان يكون علّي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إال  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 
 يف شعبان"

أم املؤمنني الصديقة بنت الصديق تالحظ  -عليه الصالة والسالم-زوج النيب  -ارضي هللا عنه-عا شة 
، وختدمه اخلدمة التامة من مجيع الوجوه، يكون عليها الصوم من رمضان -عليه الصالة والسالم-حال النيب 

وال يف ذي  تفطر ملا يعرتيها مما يعرتي النساء من عوارض موجبة للفطر، فال تصوم يف شوال، وال يف القعدة،
احلجة، وال حمرم، وال صفر، تتحنّي حىت يضيق الوقت عليها، وجيب عليها القضاء؛ ألنه قضاء على 

منها؛ ألنه قد أييت يف يوم من  -عليه الصالة والسالم-الرتاخي، القضاء على الرتاخي، وتالحظ مكان النيب 
وقت بقي من شعبان بقدر ما عليها من األايم وهي صا مة يطلب منها شيئاً ال تستطيعه؛ لكن إذا ضاق ال

ال تستطيع أن  -رضي هللا عنها-قضاء تعنّي، وجب عليها أن تقضي قبل أن يدخل رمضان الثاين، فعا شة 
تقضي إال يف شعبان، فدل على أنه ال أبس يف أتخري قضاء رمضان إىل شعبان، ال أبس، مع أن املبادرة 

ملبادرة وهذه املسارعة عارضها ما هو أهم منها وهي حاجة الزوج واملسارعة إلبراء الذمة أفضل؛ لكن هذه ا
ومصلحة الزوج، ما تستطيع أن تقضي إال يف شعبان، هل عا شة تصوم الست؟ تصوم يوم عرفة؟ تصوم 
عاشوراء وإال ما تصوم؟ تصوم وإال ما تصوم؟ الست، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء؟ فضاًل عن األايم األخرى 

 والبيض وعشر ذي احلجة، تصوم وإال ما تصوم؟ االثنني واخلميس 
 طالب: تصوم.

؟ نعم هذا واجب قضاء -عليه الصالة والسالم-طيب ليش تؤخر قضاء رمضان إىل شعبان ملكان النيب 
رمضان جيب عليها وجوب فترتكه من أجله، فكيف ال ترتك النوافل؟ يعين هل يصح صيام النفل قبل القضاء 

فل ابلنسبة ملن يف ذمته قضاء، يعين بقي ستة أايم من شوال وعليها ستة أايم أو ال يصح؟ هل يصح التن
تقول: أصوم الست وإال أصوم القضاء؟ يقول: يفوت الست تروح؛ ألهنا واجب، نعم القضاء ألزم، وهل 
تتصور الست مع بقاء القضاء؟ من صام رمضان وأتبعه.. الذي يف ذمته قضاء يكون أتبع رمضان الست، 

، على كل حال املسألة خالفية بني أهل العلم منهم من يقول: ال يتصور أن عا شة ما تصوم هذه ما أتبع
األايم، ما يتصور أبدًا أهنا ما تصوم، يعين أقل املسلمني شأاًن ما يفطر بصوم يوم عرفة الذي يكفر سنتني، 

هبا أقل.. فكيف تفرط هبا  وال بيوم عاشوراء يكفر سنة، الست كأنه صام الدهر كله، هذه األمور ما يفطر
 -عليه الصالة والسالم-أم املؤمنني؟ منهم من جييز التنفل قبل القضاء؛ ألن الوقت فيه متسع، طيب النيب 



ملا فاتته صالة الصبح وطلعت عليه الشمس، وهو ما صلى الصبح بدأ ابلنافلة وإال بدأ ابلفريضة؟ بدأ إيش؟ 
لصبح، مث صلوا الفريضة؛ لكن هذه النافلة متعلقة ابلفريضة تعلقاً ابلنافلة أذن وأقام وتوضأ وصلى انفلة ا

قبلياً، فهذه شأهنا غري، اآلن من يف ذمته فرض، هل له أن يتنفل قبل أداء هذا الفرض؟ ما يف متسع احلني، 
بال شك، وما تقرب إيّل عبدي بشيء أحّب إليه مما افرتضته عليه؛ لكن يبقى أن هذا ال يعين الوجوب 

زام، مثل هذا ال يقتضي الوجوب، وجوب تقدمي الفرض على النافلة، إال إذا كان الوقت ال يستوعب واإلل
إال الفرض أو النافلة؛ لكن الوقت يستوعب، قدامك إحدى عشر شهراً، هو من حيث النظر ينتاب مثل 

وآحاد الناس هذا احلديث أمران: األمر األول: ال يتصور من عا شة أن تفرط مبثل هذا األجر العظيم، 
يفعلونه ممن هو أقل من عا شة شأانً، واألمر الثاين: مما ينتاب مثل هذا احلديث أنه ال يتصور أن تؤخر 

، وتنشغل بنوافل، لو انشغلت بشيء اشتغلت ابلفريضة، وعلى  -عليه الصالة والسالم-القضاء ملكانة النيب 
ألة: من يف ذمته فرض هل جيوز له أن كل حال مثلما ذكران من راجع قواعد ابن رجب وغريها يف مس

يتطوع بشيٍء من جنسه قبل أداء الفرض أو ال؟ من كان يف ذمته قضاء فرض مثلما هنا "فما أستطيع 
أقضي إال يف شعبان" فاحلد الذي ينتهي فيه الرتاخي يف القضاء هو شعبان؛ لكن إذا دخل رمضان الثاين، 

القضاء وإال ما يسقط؟ ما يسقط القضاء، عليه أن يقضي  ومل يصم ما عليه من رمضان السابق يسقط عنه
ما أفطره من رمضان املاضي، مث بعد ذلك عليه مع ذلك كفارة عليه إطعام، هذا كالم ابن عباس واعتمده  

ما قال إال  عدة من أايم أخر، ومل  -جل وعال-كثري من أهل العلم؛ لكن اإلمام البخاري يقول: إن هللا 
 يرجحه بعض احملققني.يذكر إطعام، وهذا 

 طالب:.......
يعين عليها ستة أايم قضاء من رمضان وبقي ستة أايم تقول: ندخل هذا هبذا، ندخل النفل ابلفريضة، 
تداخل العبادات، ما يف شيء امسه تداخل عبادات، إذا جئت واإلمام راكع تكرب تكبرية اإلحرام تدخل فيها 

ن تغتسل، تغتسل ويدخل الوضوء، إذا اجتمع عباداتن من جنٍس تكبرية الركوع، صح وإال ال؟ إذا أردت أ
واحد، قاعدة التداخل يف العبادات معروفة وإال ما هي معروفة؟ يدخل فيها مثل هذا وإال ما يدخل؟ يدخل 

 مثل هذا الصيام؟ هي بقي عليه ستة أايم من رمضان وبقي ستة أايم من شوال؟
 طالب:.......

 نفل ابلفريضة، مثلما أدخلنا تكبرية الركوع بتكبرية اإلحرام. ضيق وحنن نريد أن ندخل ال
 طالب:.......

، يعين مثلما تدخل صالة الفجر مثاًل جتد -إن شاء هللا-شلون؟ هي تيب تصوم ستة بس، تقول نيب اجلميع 
 اإلمام ما أقيمت الصالة تيب تصلي ركعيت الفجر الراتبة، يدخل فيها حتية املسجد.



 طالب:.......
لون ما يدخل؟ خلوان يف مسألة اثنية، عشر ذي احلجة، عليه تسعة أايم وتيب تصوم من األول إىل التاسع ش

وتقول: هذي التسعة النفل ندخلهن مع الفرض؟ عباداتن من جنٍس واحد تدخل الصغرى يف الكربى ملاذا؟ 
واألخرى مؤداة، ما لكم فيه قيد ال بد منه يف قاعدة التداخل، وهو شريطة أن ال تكون إحدامها مقضية 

عناية ابلقواعد اي إخوان، أنت دخلت وجدت اإلمام أقام لصالة الصبح ما يكفيك عن حتية املسجد؟ 
تكفي، املقصود أن قاعدة التداخل يشرتط فيها أن ال تكون إحدامها مقضية واألخرى مؤداة، فال يصح 

نيب نقف على الباب الذي  -إن شاء هللا-يوم التداخل يف مثل هذا، الكالم طويل واألحاديث كثرية، ونيب ال
يليه، نيب نكمل األحاديث، ابب أفضل الصيام وغريه، ولذلك جتدون بعض املسا ل نبسطها قليالً مث نرجع، 

 ما نسرتسل، لو اسرتسلنا يف كل شيء ما مشينا.
يه صيام ))من مات وعلقال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 

رضي هللا -وأخرجه أبو داود، وقال: هذا يف النذر خاصة، وهو قول أمحد بن حنبل  صام عنه وليه((
 .-عنه

فقال: اي  -صلى هللا عليه وسلم-قال: "جاء رجل إىل النيب  -رضي هللا عنه-وعن عبد هللا بن عباس 
و كان على أمك دين أكنت ))لرسول هللا: "إّن أمي ماتت وعليها صوم شهٍر أفأقضيه عنها؟ فقال: 

ويف رواية: "جاءت امرأة إىل رسول هللا  ))فدين هللا أحق أن يقضى((قال: نعم، قال:  قاضيه عنها؟((
فقالت: اي رسول هللا، إّن أمي ماتت وعليها صوم نذٍر أفأصوم عنها؟ فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-

))فصومي عن قالت: نعم، قال:  ا؟(())أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنه
 .أمك((

قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -ارضي هللا عنه-: عن عا شة -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
هذا يف النذر خاصة، وهو قول أمحد بن  :وقال ،أخرجه أبو داود ))من مات وعليه صيام صام عنه وليه((

فقال: اي  -صلى هللا عليه وسلم-قال: جاء رجل إىل النيب  -عنهما رضي هللا-بن عباس اوحديث  ،حنبل
))لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ فقال: اتت وعليها صوم شهٍر أفأقضيهرسول هللا: "إين أمي م

 .))فدين هللا أحق أن يقضى((عم، قال: قال: ن عنه؟((
أي صوم يشمل أي صوم، يشمل هذا مطلق،  ))من مات وعليه صوم صام عنه وليه((احلديث األول: 

الواجب واملندوب ويشمل ما وجب أبصل الشرع وما أوجبه اإلنسان على نفسه، فهو مطلق، والثاين الذي 
))لو كان على أمك دين أكنت قاضيه يليه مثله، "أن أمي ماتت وعليها صوم شهٍر أفأقضيه؟ قال: 



))فدين هللا أحق أن قال: نعم، قال:  -والسالمعليه الصالة -قال: نعم استعمال األقيسة من قبله عنها؟(( 
هذا أيضاً مطلق ليس فيه قيد ابلنذر وال غريه، ويستدل به من يقول: أن الصيام يقضى عن امليت،  يقضى((

الصيام إن كان عليه صوم يقضيه وليه، سواء كان هذا الصيام مما وجب أبصل الشرع أو أوجبه اإلنسان على 
يقّيد هذه النصوص املطلقة يف الرواية الثالثة، احلديث الثالث  -رمحه هللا تعاىل-د نفسه ابلنذر، اإلمام أمح

: إين أمي ماتت وعليها فقالت: اي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-جاءت امرأة إىل رسول هللا "ويف رواية: 
ضيته أكان ))أرأيت لو كان على أمك دين فقأفأصوم عنها؟ فقال:  -هذا مقيد بكونه نذر-صوم نذٍر 

 . ))فصومي عن أمك((قال:  قالت: نعم، يؤدي ذلك عنها؟((
احلديث األخري حديث ابن عباس بروايتيه، السؤال األول السا ل رجل والثاين السا لة امرأة، والكل من 
حديث ابن عباس، هل هي قصة واحدة أو أكثر من قصة، أو هذه امرأة جاء ولدها يسأل، امرأة واحدة 

أل مث جاءت البنت تسأل؟ وش نستفيد من هذا؟ أهنا إذا كانت قصة واحدة وميتة واحدة جاء ولدها يس
صيامها صيام نذر وانتهى اإلشكال، صح وإال ال؟ وإذا قلنا: بتعدد القصة قلنا: املرأة األوىل من رمضان 

هذا من ابب والثانية نذر، وش اللي مينع؟ فيه ما مينع؟ ألن األوىل ما فيها ما يدل على أنه نذر، هل 
اإلطالق والتقييد، يعين إذا قلنا: بتعدد القصة احتمال قا م أن األوىل عليها نذر وإال صيام من رمضان؟ 

هذا مطلق ما قّيد، هل  ))من مات وعليه صوم صام عنه وليه((بينما الثانية نص يف أنه نذر، والنص األول: 
؟ يشمل مجيع أفراد الصيام؟ )من مات وعليه عام ))من مات وعليه صوم صام عنه وليه((نقول: هذا عام 

صيام( نكرة يف سياق الشرط فتعّم مجيع أنواع الصيام، والتنصيص على النذر ال يقتضي التخصيص؛ ألن 
التنصيص على بعض أفراد العام حبكم موافق حلكم العام ال يقتضي التخصيص، فيبقى أن كل من مات 

 رمضان أو نذر، أو كفارة. وعليه صيام يصوم عنه وليه، سواء كان من 
 طالب:.......

إيه؛ لكن اخلالف مبين على قواعد وأسس، حنن ما نستدل ابخلالف إمنا نستدل للخالف، يعين خاص 
وقال:  -عليه الصالة والسالم-ابلنذر، كما قال اإلمام أمحد، إذا افرتضنا أهنما قضيتني، واحد جاء للنيب 

نذر؟ تيب تقول يل: القصة الثانية دلت على أنه نذر، نقول: قصة أمه ماتت وعليها صوم، وش يدريك أنه 
أخرى هذه قصة اثنية، األوىل ماتت وعليها صيام افرتض أنه من رمضان، وحيتمل أنه نذر؛ لكن يتناول هذا 
وهذا، لعمومه، والثاين نص يف النذر، فهل نقول: حيمل املطلق على املقيد، فال يصح الصوم؛ ألنه عبادة 

الصالة ال يصح أن يصوم أحد عن أحد، يعين ما وجب أبصل الشرع من صيام كالصالة؛ لكن هل بدنية ك
لنا أن نقول: من نذر أن يصلي ومات يصلى عنه وإال ما يصلى عنه؟ ال يصلى عنه، طيب من مات وعليه 

م ))من مات وعليه صو صوم رمضان يصام عنه من رمضان، وإال خاص ابلنذر؟ يعين عندان النص العام 



يتناول رمضان ويتناول الكفارات، مات وعليه صوم شهرين متتابعني، يصوم عنه وليه وإال  صام عنه وليه((
ما يصوم؟ اإلمام أمحد خص النيابة يف الصيام ابلنذر، وما عدا ذلك ما وجب أبصل الشرع ال يدخله النيابة  

وما دام قبل النيابة يف النذر  يه(())من مات وعليه صوم صام عنه ولكالصالة، واألكثر على أن النص عام 
يقبل النيابة يف الثاين، وهذا قول األكثر؛ لكن شيخ اإلسالم يرى وابن القيم أيضًا يقرر أن رأي اإلمام أمحد 
هو الصحيح، هو الصواب، أواًل: ملا جاء من التقييد يف كونه تصوم النذر؛ وألن املعىن يقتضيه، يعين ما 

هو ما استطاع يصوم، وال يكلف هللا  ))إذا أمرتكم أبمٍر فأتوا منه ما استطعتم((أوجبه هللا على اإلنسان، 
نفسًا إال وسعها، خالص مات، هذا ال يقبل النيابة، عبادة بدنية ال تقبل النيابة كالصالة؛ لكن إذا نذر 

د، وعلى كل يعين شيء أوجبه على نفسه، يرى أنه مل جيب أبصل الشرع فيقبل النيابة، وهذا رأي اإلمام أمح
حال هل نقول: أن األحاديث بينها تعارض أو ال تعارض بينها؟ وهل هذا التعارض من ابب العموم 
واخلصوص، أو من ابب اإلطالق والتقييد؟ إذا قلنا: من ابب اإلطالق والتقييد حنمل املطلق على املقيد 

راد العام ال يقتضي التخصيص ونرجح رأي اإلمام أمحد، وإذا قلنا: عموم وخصوص والتنصيص على بعض أف
 فيلزم كل من مات وعليه صيام أن يصوم عنه وليه.

 طالب:........
 نعم أيه؟ يعين هل هناك فرق بني أن نقول: مطلق ومقيد وعام وخاص؟ 

 طالب:........ 
طيب نذر أن يصوم ومات ما صام، يصوم عنه وليه وهذا ما فيه إشكال، هذا منصوص عليه ومنتهي؛ لكن 

 ات وعليه من صوم رمضان يصوم عنه وليه وإال ما يصوم؟ لو م
 طالب:........

وش الستني مسكني؟.... عشانه؟ يطعم عن كل يوم مسكني، يعين البدل اإلطعام؛ ألن قضاء رمضان له 
بدل وهو اإلطعام، أظن املسألة لن تنتهي، قياس ما وجب أبصل الشرع ال ما وجبه اإلنسان، ابن القيم 

فارق ما أييت قياس هنا لوجود الفارق، يعين ما أوجبه أبصل الشرع مثل الصالة، سواء بسواء، يقول: مع ال
عبادة بدنية ليس فيها شوب مال فال تدخلها النيابة، عبادة مالية تدخلها النيابة كاحلج؛ لكن الصيام عبادة 

 بدنية.
 طالب:.......

))من مات وعليه أما الصيام فجاء فيه:  أحد(( ))ال يصلي أحد عنذكرانها هذه؛ ألن فيها النص الوارد: 
فاإلشكال يف محل املطلق على املقيد، يعين حيمل على هذه الصورة اليت جاء فيها  صوم صام عنه وليه((



القيد وأنه صيام نذر، وهذا ما اسرتوح إليه اإلمام أمحد ورجحه شيخ اإلسالم وابن القيم، وأن األصل يف 
 النيابة، فيبقى ما جاء على خالف هذا األصل، حيمل على الصورة املقيدة املبّينة. العبادات البدنية ال تقبل

))ال يزال قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن سهل بن سعد الساعدي 
 .الناس خبرٍي ما عجلوا الفطر((

))إذا أقبل : -عليه وسلمصلى هللا -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن عمر بن اخلطاب 
 .الليل من هاهنا وأدبر النار من هاهنا فقد أفطر الصائم((

عن الوصال،  -صلى هللا عليه وسلم-قال: هنى رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمر 
رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن  ))إّن لست مثلكم، إّن أطَعم وأسقى((قالوا: إنك تواصل؟ قال: 

))فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إىل : -رضي هللا عنه-لك، وملسلٍم عن أيب سعيد اخلدري ما
 .السحر((

صلى هللا -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-: "وعن سهل بن سعد الساعدي -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
  ))ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر وأخروا السحور((قال:  -عليه وسلم

 :........طالب
إيه، ال بد، أقول: احلديث واضح يف استحباب تعجيل اإلفطار؛ لكن ال حيمل مثل هذا النص على أن 

ال حيملهم هذا على  ))وأخروا السحور((يفطر الناس قبل التحقق من غروب الشمس، كما أن قوله: 
واألكل بعد طلوع  االسرتسال يف األكل بعد طلوع الصبح؛ ألن الفطر قبل غروب الشمس مبطل للصيام،

الصبح مبطل للصيام، يعين بعد حتقق غروب الشمس يبادر الناس ابلفطور، وبعد حتقق طلوع الفجر يبادر 
الناس ابلكف، وبعض الطوا ف تنتظر يف الفطور حىت تشتبك النجوم، بعض طوا ف املبتدعة، ويف هذا 

يزال الناس خبري، إذا ارتفع اخلري ثبت الشر،  خمالفة للسنة الصحيحة الصرحية، وإذا ارتفع الناس عن اخلري، ال
الذي يفوته اخلري ينعله الشر، والذي يفرط يف السنة يقع يف بدعة، فإذا أمات الناس السنة أحيت بدعة، 
والعكس، إذا ابتدع الناس شيئًا مات بقدره من السنة، واليهود والنصارى كانوا يؤخرون والرافضة يؤخرون 

عليه -م، اخلري يف االتباع، فتعجيل الفطر هو اخلري؛ ألن فيه اتباع ما جاء عن النيب الفطر حىت تشتبك النجو 
كما أن أتخري السحور كذلك، ينتظر بعض الناس الفطر، ينتظرون غروب الشمس،   -الصالة والسالم

زال الناس وبعض الناس قد بدأ ابلورد مثالً، أذكار املساء، ويريد أن يكمل قبل فطره، نقول: ال اي أخي، ال ي
 خبري ما عجلوا الفطر، جمرد ما حتقق غروب الشمس أفطر.



قضية حصلت انس ينتظرون الفطور فقالوا لشاٍب من شباهبم: اخرج فامسع األذان وأخربان ألننا ال نسمع 
األذان، وحنن داخل البيت،  يف جممع، خرج هذا الولد فأذن، أذن الولد فأفطروا؛ ألن االعتماد على 

ل، والصيب غري مكلف، ويعرف أنه لن يعاقب وال حياسب، ما عنده مشكلة، هل تتصورن أن الصبيان مشك
بعض الصبيان ملا دخلوا شقة يف بلد من البلدان والشقة ملزق فيها عالمة القبلة ابدر واحد من البزران 

يقبل خرب مثل وعكسها كذا، وجلسوا شهر يصلون إىل غري القبلة، فال جيوز االعتماد على غري الثقات، فال 
هذا أبداً، ألن هذه عبادة وبعض الناس يتساهل، يرسل طفل وإال شيء يقول: امسعوا أذن وإال ما أذن؟ 
يلتبس عليه األمر فيظنه أذن، أو ينتظر األذان مث يكون املذايع مفتوح وإال شيء، يؤذن قبل يسمع أذن 

عليك أن تتحقق، ال حيملك مثل هذا اخلرب  الكويت مثاًل وهم يؤذنون قبلنا مبدة فيفطر يسمع األذان، ال،
على أن تتعجل قبل غروب الشمس، نعم تعجيل الفطر من السنة، وال يزال الناس خبري ما عجلوا؛ لكن ال 

 حيمل اإلنسان احلرص على مثل هذا اخلري أن يفطر قبل غروب الشمس، وال أن أيكل بعد طلوع الفجر.
))إذا أقبل : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -هرضي هللا عن-يقول: وعن عمر بن اخلطاب 

وهذا أيضًا كسابقه فيه دليل على استحباب  الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصا م((
))إذا أقبل الليل تعجيل الفطر، شريطة أن يتأكد ويتحقق من غروب الشمس؛ ألن يف روايٍة عند البخاري: 

يعين هل أفطر حقيقًة وإال حكماً؟  ر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصا م((من هاهنا وأدب
أو هو خرب يراد به األمر؟ يعين إذا أقبل الليل وأدبر النهار فليفطر الصا م، أفطر يعين دخل يف اإلفطار، كما 

ًء على هذا اخلرب؟ إذا تقول: أظلم وأجند وأكثم وأمسى وأصبح، دخل، لكن هل نقول: أنه أفطر حكمًا بنا
قلنا: أفطر حكمًا ما صار هناك وصال، والناس كلهم تعجلوا، كلهم تعجلوا الفطر خالص، ما دام أهنم 

 مفطرون، مفطرون، أو أنه دخل يف وقت الفطر الشرعي، فعليه أن حيقق هذا احلكم ابلفعل.
 طالب:........

يقول: ال أنمث الناس ونتأكد، على كل حال  إيه، بعض املؤذنني من ابب االحتياط يؤخر مخس دقا ق،
املعتمد غروب الشمس، وينوب عنها املؤذن الثقة الذي يرقب الغروب، غروب الشمس، والتقومي معمول به، 

 واملؤذنون يؤذنون عليه. 
مادًا رجله وهو يف  -رمحه هللا-قصة أيب حنيفة  ))إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا((طيب 

لدرس، وال يقال: أن هذا سوء أدب؛ ألنه شيخ كبري حيتاج إىل مد الرجل، ماد رجله يف الدرس فجاء ا
شخص ذو هيبة وهيأة وشارًة حسنة وجلس جبانب اإلمام ابتعد عنه الطالب، اإلمام يشرح هذا احلديث 

-يدبر النهار؟ أبو حنيفة قال: طيب إذا أقبل الليل ومل  ))إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا((
ملا رأى هذا الرجل كف رجليه، حتمل املشقة؛ لكن ملا قال الرجل هذا الكالم قال: اآلن ميد أبو  -رمحه هللا



حنيفة، آن له أن ميد رجله؛ ألن املظاهر، مظاهر الناس ال تدل على املخابر، فمن الزم إقبال الليل إدابر 
 ن جهة املغرب بقااي وضحضاح النور، يقبل هذا ويدبر هذا. النهار، يعين من جهة املشرق ظلمة، وم

على كل حال هذه تقدر بقدرها؛ ألن بعض البلدان هنارهم قليل وليلهم طويل جداً  ))فقد أفطر الصا م((
 وبعضهم ابلعكس، األمور تقدر بقدرها.

عن الوصال،  -صلى هللا عليه وسلم-قال: هنى رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 
عن الوصال، قالوا: اي  -صلى هللا عليه وسلم-الوصال: أن يقرن بني يومني ال يفطر بينهما، هنى رسول هللا 

-رسول هللا إنك تواصل؟ فيه مراجعة للقدوة ليتأكدون هل املقصود حقيقة النهي؛ ألنه خيالف قوله فعله 
ويف روايٍة:  لست مثلكم، إين أطَعم وأسَقى(())إين ، قالوا: إنك تواصل؟ قال: -عليه الصالة والسالم

)أطَعم وأسَقى( هل هذا اإلطعام حقيقي أو معنوي؟ ألنه لو كان  ))أبيت عند ريب يطعمين ويسقيين((
حقيقيًا انتفى الوصال، ما صار يف وصال لو كان أيكل حقيقة ويشرب؛ لكن معنوي كيف معنوي؟ غذاء 

يفيض عليه من العلوم  -جل وعال-مور احلسية؟ ما يف شك أن هللا معنوي؟ وهل لألمور املعنوية أثر يف األ
واملعارف ما يسد به حاجته، وهذا أمر مشاهد، جتد بعض الناس يقدم الطعام والشراب وليس له فيه 
حاجة؛ ألنه منهمك يف عمل وإال علم وإال شيء ينفعه، ومع ذلك جتد مثل هذا من أقوى الناس من ابب 

نه لو كان طعامًا حقيقة النقطع الوصال، وهو طعام معنوي، كما قال ابن القيم وغريه، اإلعانة اإلهلية؛ أل
جل -يقولون: إن من له أدىن ذوق وجتربة ابلعبادة أدرك شيء من هذا، االستغراق يف املناجاة، مناجاة الرب 

األمراض احلسية  ، واإلقبال عليه غذاء للروح والبدن، كما أن بعض األمراض تعاجل ابلعبادة، بعض-وعال
تعاجل ابلعبادة، وهي عالج معنوي، وإذا كانت األمراض تشفى ابلرقية، أمراض واقعة ابلرقية واألمور املتوقعة 

، وانكسار بني يديه وتلذذ مبناجاته، -جل وعال-الضارة تدفع ابلدعاء فهذا منه، نوع منه، التجاء إىل هللا 
ذا ما يتذرع به بعض الطوا ف املنحرفة من أن الواحد منهم هذا يغين عن األكل والشرب؛ لكن ليس معىن ه

جيلس أربعني يوم ما أيكل وال يشرب، أربعني يوم ما أيكل وال يشرب، مث بعد ذلك تفتح له الفتوح، 
 ويرتاءى له أشياء، وخيرب عن مغيبات، ويكون لديه من املكاشفات والتجليات ما ليس عند غريه. 

يف سري أعالم النبالء ذكر عن بعضهم هذا الكالم، وقال: إن هذا هلوسة  -تعاىل رمحه هللا-واحلافظ الذهيب 
يعين من اجلوع، يتوقع أن شيء رايح وشيء جاي وشيء.. وهو ضرب من اجلنون؛ ألن اجلوع يورث مثل 
هذا، فاإلنسان إذا جاع جوعًا شديدًا يرتاءى له أانس غادون ورا حون وأشجار وأهنار، خييل إليه، وهو 

ب من اهلذاين واهللوسة، طيب ما يذكر من اإلضراب عن الطعام أواًل: أم سعد بن أيب وقاص أضربت ضر 
ويصب فيه شيء من الطعام  -بعصا–، وكان ي فتح فمها بعود -رضي هللا عنه-عن الطعام حىت يرتد سعد 

لوا اآلن يومهم إيش؟ والشراب، وبعض املسلمني يطالبون حبقوقهم وال يلتفت إليهم إال هبذه الطريقة، كم دخ



يف السجون اإلسرا يلية كم؟ حوايل عشرين يوم؛ لكن هل هذه طريقة شرعية؟ يضربون عن األكل والشرب؟ 
قد يقول قا ل: أن واقعهم أسوأ من اجلوع والعطش، الواقع الذي يعيشونه يف السجون أسوأ من اجلوع 

الك خيرج من السجن أو شيٍء من هذا، والعطش، وإذا كان هذا عرف عاملي، إذا أشرف اإلنسان على اهل
هذه مسا ل يعرفوهنا هم، ويقدروهنا قدرها؛ لكن هو يف اجلملة ويف األصل ليس حبٍل شرعي؛ ألن هذه 

 هتلكة خطر ميوت؛ لكن بعضهم يقول: إذا مل يكن هناك وسيلة الستخراج احلق إال بواسطتها. 
     إذا مل يكلللللللللللللللللللللللللللن إال األسلللللللللللللللللللللللللللّنة مركبلللللللللللللللللللللللللللاً 

 طر  إال ركوهبللللللللللللللللللللللللللافمللللللللللللللللللللللللللا حيلللللللللللللللللللللللللللة املضلللللللللللللللللللللللللل 
 

يقول: ما عندهم غري هذه الوسيلة، هم يعاملون معاملة سيئة جداً، والعرف العاملي مثاًل يتصورن هذا أو 
يتناقلونه أنه إذا حصل مثل هذا اإلضراب خيفف عنهم، أو خيرج بعضهم أو خيرجون، أو ينظر يف أمرهم وهللا 

 ن يعلي كلمته، وهللا أعلم. أن ينصر دينه، وأ -جل وعال-املستعان، نسأل هللا 
 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (3كتاب الصيام )  –عمدة األحكام 

 الشيخ/ عبد الكرمي اخلضري
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
م على أشرف األنبياء واملرسلني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسال

 وللحاضرين برمحتك اي أرحم الرامحني.
 ابب أفضل الصيام وغريه:: -رمحه هللا تعاىل-قال املؤلف 

أّن  -صلى هللا عليه وسلم-قال: أخرَب النيب  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 
))أنت : -صلى هللا عليه وسلم-وألقومن الليل ما عشت، فقال النيب  أقول: وهللا ألصومن النهار،

))فإنك ال تستطيع ذلك، فقلت له: قد قلته أبيب أنت وأمي اي رسول هللا، قال:  الذي قلَت ذلك؟((
 فصم وأفطر، وقم ومن، وصم من الشهر ثالثة أايم فإن احلسنة بعشر أمثاهلا، وذلك مثل صيام الدهر((

أفضل من ذلك، قال: ))فصم يوماً وأفطر يومني(( قلت: إّن ألطيق أفضل من ذلك،  قلت: إّن ألطيق
قلت: إّن  ، وهو أفضل الصيام((-عليه السالم-))فصم يومًا وأفطر يوماً، فذلك صيام داود قال: 

))ال صوم فوق صوم أخي داود ويف روايٍة قال:  ))ال أفضل من ذلك((ألطيق أفضل من ذلك. فقال: 
 .شطر الدهر صم يوماً وأفطر يوماً(( -معليه السال-

 احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
: "ابب أفضل الصيام وغريه" ابب أفضل الصيام، وابب مضاف وخرب ملبتدأ -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 

ضاف إليه، مضاف إىل ابب، وأفضل مضاف والصيام مضاف إليه، حمذوف تقديره هذا ابب، وأفضل م
والواو عاطفة وغري معطوف، واملعطوف على اجملرور جمرور؛ لكن أين املعطوف عليه؟ ابب أفضل الصيام 
وغريه، )غري( معطوفة على إيش؟ و)غريه( معطوف على إيش؟ على الصيام أقرب مذكور وإال على أفضل؟ 

اف ومضاف إليه، )أفضل الصيام( وما يعطف عليه وغريه؟ معطوف على نعم، من جييب؟ عندان مض
املضاف إليه على الصيام؟ ولو قلنا: على األفضل، ما الذي يرتتب على ذلك؟ وما الضابط يف مثل هذا؟ 
التابع للمتضايفني هل يكون اتبعًا للمضاف أو للمضاف إليه؟ التابع: النعت والبدل والعطف يكون على 

َقى َوْجه  رَبَّّك ذ و اْْلاََلّل لى املضاف إليه؟ نعم، على املضاف إليه ألنه أقرب؟ املضاف أو ع }َويَ ب ْ
}تَ َباَرَك   ذو: وصف للمضاف وإال املضاف إليه؟ للمضاف، بدليل؟! أنه مرفوع،  [( سورة الرمحن69)]َواْْلّْكَراّم 



للمضاف إليه؛ ألنه جمرور، طيب صار يف قاعدة وإال ما يف  [ن( سورة الرمح99)]اْسم  رَبَّّك ّذي اْْلاََلّل َواْْلّْكَراّم 
 قاعدة؟ )مررت بغالم زيد الفاضِل( الفاضل زيد وإال غالمه؟

 ...طالب:....
االحتمال قا م، ميكن الغالم أفضل من زيد، ما يدريك؟ هذه ال بد من االنتباه إليها ألهنا يف غاية األمهية، 

: العطف على الصيام على املضاف إليه قلنا: ابب أفضل الصيام وأفضل ابب أفضل الصيام وغريه، إذا قلنا
غري الصيام، يعين أفضل الزكاة، أفضل الصالة، هذا مطلوب وإال ال؟ هذا هو املراد هنا؟ ذكر أفضل الصالة 
وأفضل الزكاة، إذا قلنا: معطوفة على الصيام، قلنا: التقدير ابب أفضل الصيام وأفضل غري الصيام من 

الة والزكاة وسا ر الطاعات، وإذا قلنا: معطوفة على املضاف )أفضل( ابب أفضل الصيام وابب غريه الص
يعين أفضل الصيام شيء حتدث عنه املؤلف وحتدث عن غري هذا الباب، غري أفضل الصيام، مما يكره 

ا شيء آخر صيامه، ومما حيرم صيامه، فهل يدخل ما حيرم صيامه وما يكره صيامه يف أفضل الصيام؟ هذ
متاماً، إذًا هو معطوف على الصيام وإال على غري؟ على )أفضل( معطوف على أفضل، ألننا لو عطفناه 
على الصيام أتينا ألن العطف على نية تكرار العامل، العطف على نية تكرار العامل، إذا قلنا: ابب أفضل 

الدين وسا ر الوالدين وسا ر الطاعات، الصيام وأفضل غري الصيام، ويدخل يف هذا الصالة والزكاة وبر الو 
لكن هذا غري مراد قطعاً، إمنا املراد ابب أفضل الصيام وابب غري أفضل الصيام، يعين مما يتعلق ابلصيام، ال 

 غري الصيام.
أين أقول.."  -صلى هللا عليه وسلم-قال: "أخرب النيب  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

ان ب فاعل، والفاعل حذف، بين  -عليه الصالة والسالم-ين مغرّي الصيغة مبين للمجهول، والنيب )أخربَ( يع
الفعل للمجهول؛ ألن الذي أخربه شخص ومثل هذا حيذف أوالً: ال فا دة تتعلق بذكره، فيحذف مثله، 

لناس خاصة ال سيما ولئال يقع الناس فيه؛ ألن الغالب أن الذي خيرب مبا يدور بني الناس، خيرب عن قضااي ا
))ال خيربين قال:  -عليه الصالة والسالم-، النيب -عليه الصالة والسالم-الذي يرفعها إىل ويل األمر، النيب 

ألنه أسلم للقلوب؛ لكن مثل هذا خيرب به الصحابة ملاذا؟ ألنه حكم شرعي حيتاج إىل أصل  أحد عن أحد((
، ال يكون اإلخبار يف مثل هذا من ابب -الصالة والسالم عليه-يستند إليه، واألصل إمنا يؤخذ من النيب 

الوشاية، حتدث عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه ييب يصوم وال ينام ويقوم..إىل آخره، فهل هذا الذي أخرب 
يقصد الوشاية بعبد هللا بن عمرو ليوقع به عند النيب؟ ال، ال يقصد هذا، إمنا  -عليه الصالة والسالم-النيب 
صل شرعي يعتمد عليه يف مثل هذا العمل، واإلخبار يف مثل هذا ما فيه إشكال، يعين لو تدارس يريد أ

الطالب شيء ونقلت نتيجة مدارستهم إىل عامل لكي يقر هذه الدراسة، وهللا حبث اإلخوان البارحة مسألة  
فال مانع من أن  كذا، وقال فالن كذا، وقال فالن كذا، ما هي غيبة وال منيمة هذه، هذه مسألة علمية،



خيرب ويستفهم عنها الكبري، أن يقال: وش رأيك الصواب قول فالن وإال قول فالن؟ ما يف إشكال، وال 
عليه -يدخل هذا ال يف الغيبة وال يف النميمة، فاملخرب أراد أن يؤصل الفعل أتصياًل شرعيًا من ِقبل النيب 

وإذا كان هناك ضرر متعدي، أو منكر جتب إزالته  ،-صلى هللا عليه وسلم-، أخرب النيب -الصالة والسالم
" وهذا أيضًا ال مانع منه، إذا -صلى هللا عليه وسلم-فمن الصحابة من قال: "ألخربن بك رسول هللا 

خشي الضرر من فالن، ونصح ومل ينتصح، خشي الضرر املتعدي مثل هذا خيرب عنه، ويبلغ عنه "أ خرب النيب 
ألصومن النهار، وألقومن الليل ما عشت" أخربه النيب  -واو قسم-قول: وهللا أين أ -صلى هللا عليه وسلم-
))وهللا ابألفضل، فهل يلزمه كفارة أو ال يلزمه كفارة؟ ألنه أقسم؟ وهذا من ابب  -عليه الصالة والسالم-

ويف رواية: إين ال أحلف على شيء فأرى غريه خريًا منه إال أتيت الذي هو خري وكفرت عن مييين(( 
فيه  -مثل هذا القسم-املقصود أن يف مثل هذا اليمني  ))كفرت عن مييين مث أتيت الذي هو خري((

خري مما حلف عليه، ففيه الكفارة، "وهللا ألصومن  -عليه الصالة والسالم-الكفارة، فالذي وجهه إليه النيب 
ة كما هو معروف من النهار، وألقومن الليل ما عشت" عبد هللا بن عمرو بن العاص من عباد الصحاب

حرصه على اخلري من حرصه على اخلري قال هذا الكالم، "وهللا ألصومن النهار، وألقومن الليل ما عشت" 
عليه الصالة -ما قال له النيب  ))أنت الذي قلت ذلك؟((: -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا 

))أنت الذي ، -عليه الصالة والسالم-د مباشرًة مل قلت ذلك؟ احتمال أنه مل يثبت عنه، يتأك -والسالم
 ألن بعض األخبار تنقل خطأ. قلت ذلك؟((

............................................... 
 

 وملللللللللللللللللللللللا آفلللللللللللللللللللللللة األخبلللللللللللللللللللللللار إال رواهتلللللللللللللللللللللللا 
 
 

قد ينقل  كالم والناقل يريد اخلري؛ لكنه ال حيسن النقل، مث إذا اهتم هذا الشخص الذي نقل عنه مبا نسب 
باشرًة من غري تقريٍر له، مثل هذا ال شك أنه يوقع يف حرج، وهذا أدب نبوي الذي دخل املسجد إليه م

))هل صليت سأله بكل أدب  ))قم فصل ركعتني((: -عليه الصالة والسالم-وجلس، ما قال له النيب 
ه أو جملرد مثل هذا ال يهجم اإلنسان على جمرد ظنه أو ومه ))قم فصل ركعتني((قال: ال قال: ركعتني؟(( 

 -رضي هللا عنهما-خرٍب بلغه، ال بد أن يتأكد، ))أنت الذي قلت ذلك؟(( عبد هللا بن عمرو بن العاص 
من حرصه على اخلري مندفع فيأتيه العالج النبوي ومثل هذا كيف يعاجل؟ املندفع، كيف يعاجل؟ يبدأ ابألشد 

 أريد أن أقرأ القرآن يف ثالثة أايم، أيب أو ابألخف؟ املندفع؟ جيي شخص، جيي طالب مثاًل يقول: أان وهللا
أختم كل ثالث، قال له: اي أخي وين أنت والثالث، عثمان خيتم يف ركعة؟ وين أنت عن سلف األمة؟ 
يقال له هذا الكالم؟ أو يقال له: اقرأ القرآن يف سبع وال تزد؟ نعم املندفع يواجه مبا يناسبه من حلول، 

ل: ما يقرأ القرآن إال من رمضان إىل رمضان، وغري ذلك من األشهر ما خبالف املفرط لو جاء شخص يقو 



يفتح املصحف؟ نقول له: اي أخي وين أنت؟ اخلتمة ثالثة ماليني حسنة اي حمروم وين أنت؟ املفرتض أن 
تستغل كل حلظة من حلظاتك يف قراءة القرآن، وسلف األمة الذي يقرأ يف يومني، مرتني يف اليوم، والذي 

بدأ بعبد هللا بن عمرو  -عليه الصالة والسالم-يف ثالث وهذا كثري، يعاجل مبثل هذا واي هلل، النيب خيتلف 
ابألخف، املسألة مسألة عالج، النصوص الشرعية عالج لألدواء، ألمراض اجملتمعات، وكل شخص يعاجل 

إىل جمتمٍع منصرف، ما مبا يناسبه، وقل مثل هذا يف البلدان، اختالف طباع أهلها، واجملتمعات، لو جئت 
))من هو هبم الدين، وال هبم العبادة، هم مسلمون يف اجلملة، لكنهم مفرطون، جتيب هلم نصوص الوعد، 

توضأ حنو وضو ي هذا مث قال: أشهد أن ال إله إال هللا مث صلى ركعتني ال حيدث هبا نفسه دخل اجلنة من 
ينا هذه النعمة؛ لكن مثل هذا يعاجل بنصوص الوعيد، من يقال له مثل هذا؟ يقول: يكف أي أبواهبا الثمانية((

أجل إيش؟ أن يرد إىل حظرية االلتزام، هذا منصرف ال بد من شيء يكبح مجاحه، يرده، خبالف ما لو  
كنت يف جمتمع أو يف حميط أو يف بلد فيه تشديد وتطرف وغلو مثل هذا ال جتيب له نصوص الوعد؛ ألنك 

ش بيصريون؟ ييب يزيدون، فأنت حتتاج إىل أن تكسر من حدهتم بنصوص لو جبت هلم نصوص الوعيد إي
 يعاجل ما عند عبد هللا بن عمرو بن العاص من اندفاع.  -عليه الصالة والسالم-الوعد، وهذا الرسول 

عليه الصالة -فقلت له: "قد قلته أبيب أنت وأمي اي رسول هللا" يفديه أبمه وأبيه، وهذا من تعظيمهم للنيب 
فدى  -عليه الصالة والسالم-، والتفدية جا زة، سواء كان األب واألم حيني أو ميتني، والنيب -الموالس

 .-عليه الصالة والسالم-سعد بن أيب وقاص أببيه وأمه 
 طالب:.......

إذا كان القصد منها يفديه يعين يفدي ما بقي من سنته، وما بقي من اتباعه، ال أبس، يقدم نفسه دون 
 .دينه ال أبس

تقوم الليل كله، وتصوم النهار،  ))فإنك ال تستطيع ذلك(("قد قلته أبيب أنت وأمي اي رسول هللا" قال: 
صوم الدهر؟ ما تفطر أبد، وتقوم الليل ما تنام أبداً؟ ال ال، فإنك ال تستطيع ذلك، الذي يستطيع ذلك 

؟ مهما قال: أنه يستطيع، لو ألن املسألة مسألة موازنة بني حقوق وواجبات، وسنن وشرا ع، هل يستطيع
قال: أان بقوم الليل من صالة العشاء إىل أذان الفجر، مث أصلي الفجر وأانم، وش صار؟ أانم إىل الظهر 
وأعود، نقول: اي أخي أنت بفعلك هذا فرطت أبمور، ألست تبحث عن األفضل؟ ولذا قد يقول قا ل: 

اسرتاحات وسواليف بدون شيء، ملاذا ال أسهر فإنك ال تستطيع، فقلت له بل أستطيع، هأان أسهر يف 
بصالة وقراءة قرآن وإذا صليت الفجر منت؟ نعم االستطاعة قد تكون بدنية، وقد تكون حكمية، الذي 
يصنع أو يفعل هذا العمل ال بد أن يفرط أبمور، قد يفرط ببعض الواجبات، ال ميكن أن يوازن بني مجيع ما 

يؤديه ذلك إىل النوم عن الصالة، فاالستطاعة حكمية، وتنوع العبادات للعبد، قد  -جل وعال-شرعه هللا 



هدف شرعي ليضرب املسلم من كل ابٍب من أبواب اخلري بسهم، أما أن ينصرف إىل الصيام ويرتك غريه 
ينصرف إىل القيام ويرتك غريه، يكون ديدنه القرآن ويرتك العبادات األخرى؟ هذا ما هو مطلوب، كل شيء 

 . على حسابه
 ،فصم وأفطر ،))فإنك ال تستطيع ذلكفعلى املسلم أن يتوازن، ويؤدي من العبادات كل عبادٍة منها بسهم، 

يعين نوع، صم وأفطر، ومن وقم، أو قم ومن، امجع بني هذا وهذا، وانشئة الليل يقرر أهل العلم أهنا  وقم ومن((
نوم، نعم الذي يسهر وإذا بقي من الليل  أفضل أنواع القيام، وهي أشدها على اإلنسان، وهي القيام بعد

جل -شيء قام فصلى ما كتب له، مث صلى صالة الصبح وجلس ينتظر ارتفاع الشمس يف مصاله يذكر هللا 
، على خرٍي عظيم؛ لكن يبقى أنه ال بد أن يفرط بشيء إذا كان الليل كله من غري نوم، هذا إذا كان -وعال

التالوة، أما إذا كان استغالله ابملباح من القيل والقال أو ابملكروه أو ابحملرم استغالله ابخلري، ابلصالة والذكر و 
فإن هذا أثره ظاهر، قد يسهر اإلنسان مخس ست ساعات، مث إذا أراد أن يوتر صاحي ما فيه شيء، ما فيه 

لى الصفة نوم، يريد أن يوتر، يعين املفرتض شاب ونشيط ومقبل من أهل اخلري والرغبة، يوتر يعين يوتر ع
النبوية لكنه جياهد نفسه على الوتر على أي وصٍف كان، وأبي عدٍد كان، وأحياانً ينام من غري وتر، ملاذا؟ 
ألن وقته مشغول مبا ال ينفع؛ لكن لو شغل وقته؛ ألن العبادة تعني على العبادة، والطاعة تعني على 

ينفعه يف أمور دنيه ودنياه مثل هذا ال  الطاعة، أما شخص مفرط مهه القيل والقال وال يلتفت إىل شيءٍ 
يعان، فتجده يسهر للساعة ثنتني مث يعاجل نفسه ليوتر بثالث ركعات قبل أن ينام فيعجز، مرة سجال ومرة 
يستطيع ومرة يعجز، واألثر ألي شيء؟ األثر ملا دار يف جملسه أثناء سهره، وجِرب ترى، إن كان الذي دار 

ضل وذكر وختلله بعض الكالم والسواليف املباحة وكذا يعان ال أبس؛ لكن إذا يف اجمللس وهللا جملس علم وف
استغل الوقت كله ابلقيل والقال وما انتفع من وقته بشيء، أيضًا تعرف على هللا يف الرخاء يعرفك يف 

ى الشدة، جاء وقت الشدة ما تعان على هذا، هذا كل واحد جيربه بنفسه، إذا استغل وقته ابلطاعة أعني عل
العبادة اليت بعدها، إذا استغله يف معصية لن يعان، هذا معروف، استغله يف املباحات سجال، مرة يعان 
ومرة يقول: نيب نقوم ينام الساعة ثالث، ابقي ساعة لألذان، يقول: نيب نقوم نوتر قبل الصبح، ما هو 

 ًء منه مبا ينفعه. صحيح، هذا يغالط نفسه يضحك عليها، حىت إذا سهر يستغل هذا الوقت ولو جز 
صيام الدهر الذي حلف عليه عبد هللا بن عمرو، "وهللا ألصومن النهار" أواًل: صيامه غري  ))صم وأفطر((

ممكن شرعاً، الذي ال يفطر، حبيث ال يفطر، غري ممكن شرعًا ألن هناك أايم حيرم صيامها على ما سيأيت، 
))ال صام من اين: أن صيام الدهر ليس مبمدوٍح شرعاً، ولن يصومها عبد هللا بن عمرو وال غريه، األمر الث

وجاء النهي عن صيام الدهر، وسيأيت الكالم عنه، وقيام الليل من غري نوم ما حفظ عن النيب  صام األبد((
أنه قام ليلًة إىل السحر من غري نوم، ما حفظ عنه أنه قال ليلة كاملة من غري نوم،  -عليه الصالة والسالم-



عليه -العشر األواخر أنه يشد املئزر، ويعتزل أهله، فمنهم من يستثين هذه الليايل، ويقول النيب  وإن جاء يف
 ال ينام، ومنهم من يقول: أنه يتخللها نوم يسري.  -الصالة والسالم

على كل حال املسألة يف طول العام، ينبغي للمسلم ال سيما من ينتسب إىل العلم وطلب العلم أن يرتب 
ليله وهنار ويكون له نصيب من العبادة اخلاصة اليت يقتصر نفعها عليه حبيث تعينه هذه العبادة  وقته، يرتب

على العبادات األخرى اليت يتعدى نفعها إىل غريه، يعين هؤالء العلماء الذي يبذلون أوقاهتم ليل هنار، 
ة، ترى الذي ما عنده عبادة وعرفتم منهم مناذج، ليل هنار لنفع الناس، هؤالء تظنون أهنم ما هم أهل عباد

 خاصة ما يعان على مثل هذا أبداً، وهللا املستعان. 
على كل حال صيام الدهر ليس مبمدوح يف الشرع، بل جاء النهي عنه، وقيام ليلٍة كاملة إىل السحر مل يثبت 

، فليس إال ما كان يف العشر األواخر من رمضان على خالٍف يف ذلك -عليه الصالة والسالم-عن النيب 
الصيام املتتابع الذي هو صيام الدهر، وليس من هديه إحياء الليل كله،  -عليه الصالة والسالم-من هديه 

هنى ابن عمرو يعين اإلكثار من التعبد  -عليه الصالة والسالم-قد يقول قا ل: ما دام املسألة هكذا والنيب 
صلي يف اليوم والليلة ثالمثا ة ركعة، هذا هل هو مشروع وإال ابتداع؟ اإلكثار من التعبد، واحد شخص ي

مأثور عن سادات القوم عن اإلمام أمحد، وعن مجع من أهل العلم، نقول: هذه بدعة؟ صاحب هذا 
الكتاب، احلافظ عبد الغين يصلي من ارتفاع الشمس إىل صالة الظهر ثالمثا ة ركعة، نقول مبتدع؟ ويعلم 

تلقني، يعين ضرب من كل ابب من أبواب بسهم، وهذا أعانه على  الناس العلم، ويلّقن حىت الصبيان القرآن
))أعين على نفسك : -عليه الصالة والسالم-أداء هذا، فاإلكثار من التعبد ليس ببدعة، ويشهد له قوله 

هذا ليس ببدعة؛ لكن يبقى أن الناس يتفاوتون، بعض الناس نفعه للناس أوىل من انقطاعه  بكثرة السجود((
عض الناس نفعه للناس يعين وجوده مثل عدمه، ضعيف، يقال هلذا: انصرف إىل التعبد، بعض للعبادة، وب

الناس نفعه ببدنه، بعض الناس نفعه مباله أكثر، املقصود أن األمة مبجموعها متكاملة، ومن كان نفعه للناس 
عليه -ا كان أعظم يقلل من هذه العبادات حبيث يتمكن من أداء أكثر ما يستطيع من نفع الناس، ولذ

قام حىت تفطرت قدماه، وهو أعبد  -عليه الصالة والسالم-لو الحظنا عبادة النيب  -الصالة والسالم
الناس، وأخشى الناس، وأتقاهم، وأعلمهم ابهلل، ما أحد يشك يف هذا؛ لكن هل كان يصوم صيام داود 

عشر من ذي احلجة، يف الصحيح عليه السالم؟ النيب يصوم صيام داود؟ ما كان يصوم صيام داود، يصوم ال
عن عا شة أنه ما كان يصومها، وإن ثبت من طريق غريها أنه كان يصوم العشر، املقصود أنه حيث على 

ومع ذلك ما اعتمر يف  ))تعدل حجة معي((العمل، وقد ال يفعله، وحث على العمرة يف رمضان، وقال: 
ها، ملا دخل الكعبة ندم على دخوهلا، ندم على رمضان، أواًل: من ابب التيسري على األمة والشفقة علي

دخوهلا هل هذا ألن دخول الكعبة ما فيه فضل وال أجر خلشي على األمة أن تقتتل على دخول الكعبة، 



ندم على ذلك لئال يزدحم الناس على دخول الكعبة ويقتتلون عليها، لو اعتمر يف رمضان تصورون يعين مع 
ر أن العمرة يف رمضان خاص بتلك املرأة؛ ألنه لو كان ما هو خباص قوله ما قال ألن بعض الناس يقر 

، لوال -عليه الصالة والسالم-، يعين وجود مثل هذه التصرفات منه -عليه الصالة والسالم-العتمر النيب 
))عمرة لتلك املرأة  -عليه الصالة والسالم-وجود مثل هذا وش يصري وضع احلرم يف رمضان؟ يعين مع قوله 

واعتمر النيب وحرص على ذلك وكل سنة يعتمر، وش يصري الوضع؟ كان يقتتل  ضان تعدل حجة((يف رم
ألمته يبنّي ملن أراد اخلري وحيرص  -عليه الصالة والسالم-الناس على العمرة يف رمضان؛ لكن من شفقته 

يبنّي على ذلك وخيفف من حرص بعض الناس حبيث لو وجد مثل هذا كان حيصل أمر ال يطاق، فالنيب 
بقوله، وقد يتخلف فعله ال رغبًة عن اخلري، وإمنا تشريع، ومثلما قلنا: أنه لو تتابع القول مع الفعل كانت 
املسألة أعظم من ذلك، اآلن زحام شديد فكيف لو كان النيب أعتمر؟ ولذلك يوجد من يتمسك بفعله، 

، وما كان هللا ليختار لنبيه إال -المعليه الصالة والس-ويقول: لو كان يف فضل لسا ر الناس اعتمر النيب 
األفضل، دعوان من أقوال بعض الناس اليت ال تستند ال إىل عقل وال إىل نقل، بعض الناس يقول: نعم عمرة 
يف رمضان تعدل حجة لكن ما هو كل سنة، وش الكالم هذا؟ ترى هذا قيل ودون يف بعض الصحف، قيل 

ا خاص ابملرأة ويكون لك سلف من أهل العلم، لك سلف، هذا؛ لكن هذا كالم؟ نعم إما أن تقول: هذ
واملرأة نفسها يف سنن أيب داود، قالت: ال أدري هذا يل خاصة أم للناس عامة؟ يعين لو قلت: أنه خاص 
ابملرأة انتهى اإلشكال لك سلف، أما أن تقول: نعم عمرة يف رمضان تعدل حجة لكن ما هو كل سنة؟ 

ستند إىل دليل؛ لكن وصييت إىل من فتح له ابب خري فليلزمه، يعين حببت وش الكالم الفاضي؟ هذا ال ي
إليه الصالة يكثر من الصالة، حبب إليه الصيام يكثر من الصيام، حببت إليه تالوة القرآن يكثر من تالوة 

))فصم القرآن؛ ألنه ما يدري ما يفجعه، حاول نفسه ويعصر نفسه على أمر مل يفتح له يصعب عليه، 
صم من  وصم من الشهر ثالثة أايم، فإن احلسنة بعشر أمثاهلا وذلك مثل صيام الدهر(( ،ومن وقم ،وأفطر

الشهر ثالثة أايم غري معينة، وجاء من كل عشٍر يوم، من العشر األول يوم، ومن العشر الوسطى يوم، ومن 
واخلامس عشر، على كل العشر األخرية يوم من كل شهر، وجاء تعيينها ابلبيض، الثالث عشر والرابع عشر 

حال من صام ثالثة أايم من كل شهر أدرك الفضل، يدرك الفضل يعين لو صام االثنني من كل أسبوع أدرك 
هذا وزايدة، إذا كان موظف أو عنده عمل، وال يستطيع أن يصوم االثنني وصام اخلميس من كل أسبوع 

، -عليه الصالة والسالم-وصية النيب أدرك الفضل؛ لكن حيرص على صيام ثالثة أايم، كما سيأيت يف 
احلسنة بعشر أمثاهلا، إذا صام ثالثة أايم يف عشرة ثالثني كأنه صام شهر، يعين نتيجة الضرب واضحة، 
"وذلك مثل صيام الدهر" يعين صيام ثالثة أايم من كل شهر ممدوح وإال مذموم؟ ممدوح، صيام الدهر 

ذموم؟ ما يف أجر صيام الدهر، مذموم، يعين مثل صيام الدهر ممدوح وإال مذموم؟ كيف يشّبه املمدوح ابمل



ًً يعين تشبيه املمدوح ابملذموم حبيث يكون وجه الشبه من وجٍه دون وجه، ال يلزم مطابقة  لو كان مشروعًا
املشبه ابملشبه به من كل وجه، الوحي ممدوح وإال مذموم؟ الوحي ممدوح، واجلرس ممدوح وإال مذموم؟ 

شبه احملمود ابملذموم؛  ))وأحياانً أيتيين مثل صلصلة اجلرس((يقول:  -عليه الصالة والسالم-مذموم، والنيب 
لكن من وجٍه دون وجه، يف تدارك الصوت وتتابعه ال من جهة اإلطراب اليت ذّم من أجلها اجلرس فإذا شّبه 

)إنكم ترون ربكم يوم )حممود مبذموم كان وجه الشبه من وجٍه دون وجه، وال يلزم املطابقة من كل وجه، 
يعين وجه شبه من وجٍه دون وجه، تشبيه الرؤية ابلرؤاي ال املر ي ابملر ي،  القيامة كما ترون القمر ليلة البدر((

))إذا صلى وقل مثل هذا يف أحاديث كثرية لو فصلناها طال الوقت، مثل من أوضح ذلك حديث الربوك 
املمنوع التشبه ابلبعري يف نزوله على األرض بقوة،  قبل ركبتيه(( أحدكم فال يربك كما يربك البعري، وليضع يديه

هذا بروك البعري، حبيث يفرق احلصى، ويثري الغبار، هذا املمنوع، وليس املمنوع أن يضع يديه قبل ركبتيه؛ 
ألن هذا مأمور به، وإن كان البعري يضع يديه قبل ركبتيه، ووجه الشبه من وجٍه دون وجه، واحلديث ليس 

 ه قلب وال إشكال. في
صيام الدهر جاء ما يدل على أنه ممنوع، وهني عنه، وال صام من صام األبد، إذا استثنينا األايم اليت هني عن 
صيامها وصام الشخص الباقي، استثىن أايم العيد والتشريق وصام الشخص الباقي، يعين من صام يف السنة 

وم؟ أفضل وإال ما هو أفضل؟ ألنه سيأيت يف حديث ال ثالمثا ة يوم، هل هو أفضل ممن صام يوم وأفطر ي
أفضل من ذلك، وهذا قول معروف عند مجع من أهل العلم، ومنهم من يفضل القول الثاين، يفضل كل ما  
كثر الصيام كان أفضل، صيام كل يوم حبسبه، وله أجره وهو مستقل، فمن صام ثالمثا ة يوم أفضل ممن 

يوم، عند أيب حنيفة وعند الشافعية، عندهم أفضل؛ ألن كل يوم  ( يوم، يصوم يوم ويفطر271صام )
فالذي يصوم ثالمثا ة يوم  ))من صام يومًا يف سبيل هللا ابعد هللا وجهه عن النار سبعني خريفاً((حبسابه، 

أفضل من الذي يصوم ما ة وسبعني يوم، أو ثالمثا ة ومخسني يوم، املقصود أن املسألة خالفية، واحلديث 
 يف الداللة على أنه ال أفضل من صيام داود. صريح 

"قلت: إين ألطيق أفضل من ذلك" يطيق أن يصوم كل يوم، يصوم الدهر، "إين ألطيق أفضل من ذلك" 
يعين صم من الشهر عشرة أايم، "قلت: إين ألطيق أفضل من ذلك؟"  ))فصم يومًا وأفطر يومني((قال: 

 ، وهو أفضل الصيام(( -عليه الصالة والسالم-داود  ))صم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيامفقال: 
فدل على أن الذي يصوم يوم ويفطر يوماً أفضل من الذي يتابع الصيام وال يفطر إال يف األايم اليت هني عن 
صيامها، ومنهم من يرى أن مثل هذا الصيام أشق على النفس من تتابع الصيام الذي ال يفطر مطلقاً، كونه 

اليوم الثاين، متيل نفسه إىل الراحة والدعة، جربت األكل يف النهار؛ لكن الذي يسرد يصوم يوم ويفطر 
الصيام وغافل عما عليه الناس من أكل وشرب أمره أسهل، املقصود أن احلديث نص يف تفضيل هذا النوع 



-اود ))ال صوم فوق صوم دويف رواية:  ))ال أفضل من ذلك((من الصيام، صيام يوم وإفطار يوم، فقال: 
 نصف الدهر، صم يوماً وأفطر يوماً، وسيأيت بيانه يف احلديث الذي يليه. شطر الدهر(( -عليه السالم

))إن أحب الصيام إىل هللا صيام داود، وأحب : -صلى هللا عليه وسلم-وعنه قال: قال رسول هللا 
ان يصوم يومًا ويفطر وك ،وينام سدسه ،الصالة إىل هللا صالة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه

 .((يوماً 
صلى هللا -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وهذا أيضًا من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص 

، على ما شرح يف احلديث يصوم يومًا ويفطر يوماً - إن أحب الصيام إىل صيام داود)): -عليه وسلم
صيام داود وكيف صالة داود؟ جاء شرحها،  طيب كيف وأحب الصالة إىل هللا صالة داود(( -السابق

لف ونشر، مرتب وإال  ))كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يومًا ويفطر يوماً((
مشوش؟ اللف والنشر يذكر الشيء إمجااًل مث يفصل، لف ونشر؛ لكن هل هذا مرتب وإال مشوش؟ نعم 

الصيام وأخر ما يتعلق ابلصالة، إن أحب الصيام بدأ ابلصيام،  مشوش ليس مبرتب، ألنه لو كان مرتباً لقدم
وأحب الصالة ثىن ابلصالة، مث يف التفصيل والنشر قدم الصالة وأخر الصيام، يعين نظري ما جاء يف سورة 

َيضُّ و ج وٌه َوَتْسَودُّ و ج وٌه فََأمَّا الَّّذيَن اْسَودَّْت  آل عمران )فأما الذين اسودت(  [ان( سورة آل عمر 376)]}يَ ْوَم تَ ب ْ
يعين يف اإلمجال يف اللف قّدم )الذين ابيضت( يوم تبيض، ويف التفصيل يف النشر قّدم )فأما الذي اسودت( 
وهذا أسلوب جاري يف النصوص، ويف لغة العرب، يعين أسلوب فصيح ما فيه إشكال، جاء يف أفصح 

ه ْم َشّقيع َوَسعّ الكالم، بينما يف سورة هود  }َوَأمَّا الَّّذيَن مث  [( سورة هود376)]فََأمَّا الَّّذيَن َشق وْا *  يدٌ }َفّمن ْ
لف ونشر مرتب، أحب الصالة إىل هللا صالة داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه،  [( سورة هود379)]س ّعد وْا 

 الليل حيسب من مىت؟ مىت يبدأ حساب الليل ملن ييب يطبق هذا احلديث؟
 ...طالب:....

من غروب الشمس، يعين لو غربت الشمس، يرقب الشمس إذا غربت انم إىل نصف الليل، أان  من إيش؟
أريد من خالل هذا احلديث، من أين يبدأ النصف األول من الليل؟ معروف الليل عند الفلكني من غروب 
الشمس إىل طلوعها، من غروب الشمس إىل طلوعها، ويف عرف املتشرعة من غروب الشمس إىل طلوع 

فجر، هذا حتديد الليل؛ لكن هنا يف هذا احلديث، ينام نصف الليل، من غروب الشمس أو احلساب يبدأ ال
من إمكان النوم؟ من وقت إمكان النوم، وهو صالة العشاء، نعم يبدأ من إمكان النوم ليقع قيامه يف وقت 

، وداود ينام نصف الليل ينزل يف الثلث األخري من الليل -جل وعال-النزول اإلهلي، ال أن نقول: هللا 
وقيامه حممود يعين جاء شرعنا حبمده، يعين سيق سياق املدح، فهو مطلوب من املسلم أن ينام نصف الليل؛ 



( مثاًل، بقي على الثلث األخري ساعة أو أكثر من ساعة، ابقي 27لكن إذا انم نصف الليل وانتبه الساعة )
مه يف النزول اإلهلي أو قبل النزول اإلهلي، هو ييب يدرك ساعة ونصف مثاًل على الثلث األخري، يكون قيا

النزول؛ لكن كون القيام كله يف الثلث األخري أفضل، هنا إذا أردان أن يتفق هذا احلديث مع ما جاء من 
أحاديث النزول أمكن إذا حسبنا الليل من صالة العشاء، وانم نصف الليل ينتبه يف الثلث األخري من الليل، 

لك األحاديث؛ ألن بعض الناس ييب جيمع النصوص كلها، فكونه ينام نصف الليل يعين ينتهي فتلتئم بذ
نومه الساعة كم؟ يف هذه األايم ميكن إحدى عشر ونصف، وينتهي نصف الليل؛ لكن إذا حسب النصف 

، يبدأ من بعد صالة العشاء من إمكان النوم من مثان ونصف مثاًل، ييب ميتد معه الوقت إىل ثنتني تقريباً 
 الثلث األخري من الليل، فيكون انم نصف الليل وامتد إىل وقت النزول اإلهلي. 

يف حديث النزول أشار إىل شيٍء من هذا، أن بداية الليل ختتلف من نص  -رمحه هللا تعاىل-وشيخ اإلسالم 
الفجر اآلن؟ أربع  إىل نص، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، ينام نصف الليل، ينام هذا إذا اعتربانه كم يؤذن

وربع، قل: من مثان وربع إىل أربع وربع، مثان ساعات اقسمها على ثالثة، أواًل: األربع الساعات اللي هي 
نصف الليل ييب ينامها، معناه ييب ينام إىل اثنا عشر وربع، وإذا حسبناه من غروب الشمس صار الثلث 

ة ما هي دقيقة ما ة ابملا ة ابحلساب؛ لكن يتنزل األخري يبدأ من اثنا عشر ونصف، متقارب جداً، املسأل
هذا على هذا، مث بعد ذلك يقوم ثلثه، يصلي ثلث الليل؛ لكن َمن ِمن طالب العلم الذي يصلي ثلث الليل 
إال القليل النادر، نعم الذي ما يسهرون ينامون بعد صالة العشاء مباشرة يعانون على مثل هذا، أما من 

 ستعان. ابتلي ابلسهر فاهلل امل
وبعض الشيوخ موجودين اآلن، يقرؤون القرآن يف سبع يف صالة التهجد، يعين أول ليلة يقرأ البقرة وآل 
عمران والنساء يف صالته، صالة الليل، واثين ليلة املا ة واألنعام واألعراف واألنفال والتوبة، مث بعد ذلك يقرأ 

، واحدى عشرة يف الليلة اخلامسة، وثالث عشرة يف الليلة سبع سور يف الليلة الثالثة، وتسع يف الليل الرابعة
السادسة واملفصل يف الليلة السابعة، من املعاصرين من يفعل هذا، لكن األمر مع التمرين سهل، ابتلينا 
ابلسهر فعوقبنا مبثل هذا، وعلى كل حال السهر لذاته خالف األوىل، يعين ما تتجه إليه حترمي وإال منع، 

بلها، واحلديث بعدها، وثبت عنه أنه مسر مع بعض الصحابة، والسمر يف العلم مطلوب، وأهل يكره النوم ق
العلم يسهرون من أجل العلم، يعين هذا خيفف من املعاانة النفسية اليت يعيشها كثري من الناس؛ لكن مثل 

يل للنوم والراحة، هذا ال يدعو إىل التفريط، يبقى أن األصل أن الليل سكن، والسنة اإلهلية على أن الل
والنهار للعمل واملعاش، ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام السدس ليستعني به على أعماله يف النهار، ويستجم 
هبا هبذا السدس ليحضر صالة الصبح بقلٍب حاضر، وقرآن الفجر مشهود يقرب من اإلمام ويتأمل ما يقرؤه 



حضور القلب يف صالة الفجر، يعين من أراد تفصيل هذا اإلمام، وابن القيم بنّي أمهية القرب من اإلمام، و 
 يرجع إىل طريق اهلجرتني. 

هذا ابلنسبة للقيام، وأما ابلنسبة للصيام الذي هو أفضل الصيام وكان يصوم يومًا ويفطر  ))وينام سدسه((
األايم  يوماً، وهذا هو أفضل الصيام، وأشقه على النفس، شاق على النفس، كان ابن عمرو بعد هذا جيمع

عليه الصالة -يصوم عشرة أايم مث يفطر عشرة أايم، يستجم ويسرتيح، ومتىن أن لو قبل وصية النيب 
يعين  ))نعم الرجل عبد هللا((، و-عليه الصالة والسالم-؛ لكنه ال يرتك شيئًا عهده عليه النيب -والسالم

فكان ابن عمر ال ينام من الليل  الليل(())نعم الرجل عبد هللا لو كان يقوم من ابملقابل عبد هللا بن عمر، 
إال قلياًل بعد ذلك، وهذا امتثال ورغبة يف اخلري؛ لكن يسمع من هذه األحاديث وما هو أشد من هذه 
األحاديث وانظر يف نفسك هل يؤثر فيك أو ال يؤثر؟ اخترب نفسك هل أنت ابلفعل طالب علم، وإال 

ال يدل على العمل؟ وهللا ما كأننا نسمع مثل هذا الكالم،  لست بطالب علم؟ إيش الفا دة من العلم الذي
والسبب يف ذلك االسرتسال يف املباحات الذي جران إىل ارتكاب املكروهات، وإذا وقع منا شيء مما حرمه 

 ما أثر فينا، وال خفنا وال وجلنا، وهذا الذي جعلنا نتساهل يف مثل هذه األمور. -جل وعال-هللا 
بثالث: صيام ثالثة  -صلى هللا عليه وسلم-قال: "أوصاّن خليلي  -ي هللا عنهرض-وعن أيب هريرة 

 أايم من كل شهر، وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أانم".
أوصى بعض أصحابه هبذه الوصااي، فممن أوصاهم أبو هريرة وأبو ذر وأبو  -عليه الصالة والسالم-النيب 

" واخللة هناية احملبة -صلى هللا عليه وسلم-: "أوصاين خليلي -نهرضي هللا ع-الدرداء، وهنا يقول أبو هريرة 
))لو كنت متخذاً يقول:  -عليه الصالة والسالم-وغايتها، من ختللت إىل أن وجلت إىل الفؤاد، والنيب 

عليه الصالة -وأبو هريرة يقول: "أوصاين خليلي" فاملمنوع أن يتخذ النيب  خلياًل الختذت أاب بكٍر خلياًل((
، كونه يّتخذ من قبل بعض أصحابه ال أبس، وهلذا قال أبو هريرة: -جل وعال-خلياًل غري هللا  -لسالموا

بثالث خصال: صيام ثالثة أايم من كل شهر" يعين  -صلى هللا عليه وسلم-"أوصاين خليلي رسول هللا 
رو  "وركعيت الضحى" واحلسنة بعشر أمثاهلا، فيكون كأنه صام الدهر، وهذا سبق يف حديث عبد هللا بن عم

ركعيت الضحى، أوصى هبا أاب هريرة وغريه، وتكفي من مجيع الصدقات املطلوبة يف مقابل كل عضٍو من 
والسالمى: املفاصل ومقدارها ثالمثا ة وستني،  ))يصبح على كل سالمى منكم صدقة((أعضاء اإلنسان، 

بشكل هذه املفاصل، ثالمثا ة وستني فعلى اإلنسان أن يتصدق بثالمثا ة وستني صدقة كل يوم، ليقوم 
صدقة، من أجل إيش؟ أن يقوم بشكر هذه املفاصل، وجاء بيان هذه الصدقات، ابألقوال واألعمال 
الصاحلة، ومنها الذكر، كل تسبيحة صدقة، كل هتليلة صدقة، كل حتميدة صدقة، إذا اجتمع عندك ثالمثا ة 

حتمل عاجزًا على دابته، أو تعينه يف محل متاعه، وستني شكرت هذه النعمة، يعين تصلح بني اثنني، 



املقصود أنك تنفع الناس صدقات هذه؛ لكن هناك صدقات ما تكلفك شيء وأنت جالس، كل تسبيحة 
صدقة، كل هتليلة صدقة، كل حتميدة صدقة، كل تكبرية صدقة، فضل هللا واسع، يعين إذا قلت مع أذكار 

له..اخل ما ة مرة، وجاء احلث على هذا، وفيه رفع الدرجات، وحمو  الصباح: ال إله إال هللا وحده ال شريك
السيئات، وحرز من الشيطان حىت متسي، وقلت: سبحان هللا وحبمده ما ة مرة، حطت عنك خطاايك وإن  
كانت مثل زبد البحر، وقلت: سبحان هللا وحبمده، سبحان هللا العظيم، كلمتان خفيفتان على 

لك ثالمثا ة وستني، نعمة، وهذا ال يكلفك شيء، كل هذا ما حيتاج وال ربع اللسان..اخل، واجتمع من ذ
يكفي، فهل يدل على املداومة على صالة  ))ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى((ساعة، 

ما داوم عليها، لكن بوصاايه ومبثل هذا احلديث تثبت مشروعة  -عليه الصالة والسالم-الضحى؟ والنيب 
 صالة الضحى. املداومة على 

قد يقول قا ل: إذا كانت هااتن الركعتان كافيتني يف الصدقة عن هذه السالمى ليش أتصدق وليش أسبح 
وأهلل يكفي ركعتني وخالص؟ نقول: اي أخي اي حمروم صل ركعتني وش يضرك لو قلت: سبحان هللا وحبمده 

رطب بذكر هللا سراً وجهاراً لياًل وهناراً،  سبحان هللا العظيم، ما الذي يضريك أن أتيت ببقية األذكار ولسانك
إيش الذي مينعك إال احلرمان، الذي بيحاسب هذه النصوص بدقة ويقول: أان فعلت خالص يكفي، 
والرسول يقال: يكفي ركعتني، صليت ركعتني وش بعد؟ نقول: اي حمروم، أنت حممل من الذنوب، وهلل عليك 

هذه النعمة حتتاج منك إىل شكر،  [( سورة النحل39)]نّْعَمَة الِلّّ الَ ُت ْص وَها  }َوّإن تَ ع دُّواْ  نِعم، ال تستطيع عدها
خفف من ذنوبك، وأّد بعض ما عليك، ابألذكار اليت ال تكلفك شيئاً، فيضيف اإلنسان إىل أذكاره مثل 

ال شريك..، هذه ختفف عنه اليت جاء الرتغيب فيها يف كل صباح ويف كل مساء، مثل ال إله إال هللا وحده 
إذا أراد أن ينام أييت أبذكار النوم، ويقول ابن القيم: إهنا تبلغ حنو األربعني، أذكار النوم، عندكم أربعة ما هي 

، ذكرها يف -رمحه هللا-أربعني؟ أربعة أذكار؟ ابن القيم يقول: تبلغ حنو األربعني، كم حنفظ منها؟ ما بيّنها 
أذكار النوم، وهي تبلغ حنو األربعني، وشرح حاهلم وطريقتهم شرح حال املقربني، وأهنم حيرصون على 

ومنهجهم يف طريق اهلجرتني، يراجعه من أراد، وهو يف غاية األمهية؛ لكن قوله: وهي تبلغ حنو األربعني وال 
بّينها، ولو حبثت يف كتب األذكار ويف كتب السنة ما وجدَت هذا العدد، ما أدري وهللا عن هذا العدد، 

رمحه -اها وإال شيء؟ يف أحد اهتم هبا؟ يف منكم من اهتم جبمعها؟ أان سألت الشيخ ابن ابز أحد أحص
فاستغرب هذا العدد قال: ال هذا كثري جداً، ما تبلغ هذا العدد؛ لكن من اهتم هبا ومجعها وحيرص  -هللا

 عليها ويفيد غريه. 
صبح، وأنتظر طلوع الشمس، وأصلي "وركعيت الضحى" قد يقول قا ل: أان اعتدت أن أجلس بعد صالة ال

ركعتني، رجاء الثواب املرتب على هذا، هااتن الركعتان تكفيان عن صالة الضحى، فإذا جلس حىت تنتشر 



ألنه ثبت عنه أنه كان جيلس، مث إذا ارتفعت الشمس صلى  -عليه الصالة والسالم-الشمس مقتدايً ابلنيب 
لضحى، وإن ثبت األجر املرتب على ذلك، وأن هذا كحجة ركعتني مها ركعتا الضحى، يكون أدى ركعيت ا

، يعين احلساب ما هو عند بشر تيب تذكره تقول: ها ترى جلست ال تنسى هذا،  -جل وعال-لن حيرمه هللا 
كل شيء مضبوط، بس عليك أن تعمل، ما تقول: وهللا ميكن يغفل، حيسب يل ركعة ضحى، وال حيسبها 

احلديث كل شيء بيحسب لك، ولن حترم األجر، إن مل يثبت فأنت يل إشراق، ال ال ختاف، إن ثبت 
، وجلست تذكر هللا، وتصلي عليك املال كة ما مل حتدث، ما مل تؤِذ، -عليه الصالة والسالم-اقتديت ابلنيب 

وهذا رابط، فإذا صليت ركعيت الضحى انتهى ما عليك، وإذا كنت خالل هذه املدة قرأت حزبك من 
 . -إن شاء هللا تعاىل-ن، وحرصت أن تقرأ القرآن يف سبع فأنت يف خرٍي عظيم القرآن، سبع القرآ

"وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أانم" هذا أفضل يعين لو أخرها صار أفضل، لو أخرها إىل أن ترمض 
الفصال أفضل؛ لكن كونه يصليها بنية الضحى إن مل يثبت اخلرب، وإن ثبت اخلرب صلى إذا رمضت الفصال 

ملا شرح حال األبرار، وحال املقربني، وذكر املنهج الذي  -رمحه هللا تعاىل-ع اخلريات كلها، ابن القيم مج
يسريون عليه يف طريق اهلجرتني، قال: إن األبرار جيلسون بعد صالة الصبح حىت تنتشر الشمس، مث يصلون 

: فإذا انتشرت الشمس إن شاؤوا الركعتني وينصرفون، وملا ذكر حال املقربني وهم أكمل من األبرار، قال
صلوا ركعتني، وإن شاؤوا انصرفوا دون صالة، ملاذا؟ قال: هذا ابلنسبة لألبرار، وهم دوهنم منزلة صلوا 
الركعتني وذولك إن شاؤوا صلوا وإن شاؤوا انصرفوا؟ يعين يؤخرون هاتني الركعتني، أيضًا هم ينصرفون إىل 

وأما غريهم فمعمور مشوب أبمور الدين والدنيا هؤالء األبرار  اتعبادة فوقتهم معمور ابلعبادات والطاع
ينصرفون من هذا املكان إىل أعماهلم وجتاراهتم ووظا فهم وأما أولئك ينصرفون إىل عبادات أخرى ولن يرتكوا 

نه الصالة وهذا يشم منه أن احلديث ال يثبته ابن القيم لو كان يثبته ما قاموا من مكاهنم إال بصالة فيشم م
شك أن  للتحسني وأن أوتر قبل أن أانم هذا الهذا وإن كان احلديث قابل للتحسني يعين احلديث قابل 

لكن الذي ال يضمن  «واجعلوا آخر صالتكم ابلليل وترًا»الوتر آخر الليل أفضل صالة آخر الليل مشهودة 
ر به وأوجبه بعض أهل العلم فال القيام الذي ال يضمن القيام يوتر من أول الليل يضمن الوتر وقد جاء األم

فرط يقول أقوم آخر الليل وهو يغلب على ظنه أنه ما يقوم إذا كان يغلب على ظنه أنه ال يقوم يوتر من ي  
 أول الليل ويطبق هذه الوصية أن يوتر قبل أن ينام.

-ى النيب اد بن جعفر رضي هللا عنه قال سألت جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه أهنوعن حممد بن عبَّ 
قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة وعن أيب هريرة رضي  ؟عن صوم يوم اْلمعة -صلى هللا عليه وسلم



ال يصومن أحدكم يوم اْلمعة إال أن يصوم »يقول  -صلى هللا عليه وسلم-هللا عنه قال مسعت النيب 
 .«يوًما إال أن يصوم يوًما قبله أو يوًما بعده

صلى هللا عليه -عن حممد بن عباد قالت سألت جابر بن عبد هللا أهنى النيب  يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل
عن صوم يوم اجلمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة يعين مع القسم وهذا احلديث مقتضاه هذا  -وسلم

احلديث مقتضاه منع الصيام أو ختصيص يوم اجلمعة ابلصيام وهذا يشمل إبطالقه اإلفراد وغري اإلفراد لكن 
صلى هللا -احلديث الثاين قيَّد النهي قيد النهي ابإلفراد عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا 

عليه -والنيب  «ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوًما قبله أو يوًما بعده» يقول -عليه وسلم
تصومني »قالت ال قال «ابألمس؟صمت »ملا رأى أم املؤمنني صا مة يوم اجلمعة قال  -الصالة والسالم

فإفراد اجلمعة وهو عيدان عيد املسلمني أهل العلم يطلقون الكراهة واألصل  «فأفطري»قالت ال قال  «غًدا؟
يف النهي التحرمي األصل يف النهي التحرمي وكأنه كأن الصارف من التحرمي إىل الكراهة جواز صيامه إذا ض م 

يوم العيد لو  صيامه ليس لذاته ليس النهي عنه لذاته كيوم العيد مثالً  إليه يوم آخر فدل على النهي عن عن
ا قبله أو بعده جاز ا بعده ينفع؟ ال، إًذا حرام صيامه يوم اجلمعة لو صمت يومً ا قبله أو يومً صمت يومً 

ه أو مع يوم قبل صيامه فالكراهة أو النهي صرف عن التحرمي إىل الكراهة عند مجهور أهل العلم جلواز صيامه
ا بعده قلنا النهي للتحرمي لكن ملا ا قبله وال يومً  ال مفرد وال يومً يا اباتً بعده فهذا صارف يعين لو هني عنه هنً 

جاز صيامه مع غريه صرف النهي من الكراهة من التحرمي إىل الكراهة هذا قول مجهور أهل العلم قال نعم 
ابلقسم يقول  -عليه الصالة والسالم-عن النيب   نقالً وزاد مسلم ورب الكعبة يعين مع تقريره النهي عن النيب

ال يصومن أحدكم يوم »يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا 
يعين يوم السبت فاملكروه ختصيص اجلمعة  «أو يوًما بعده»يعين يوم اخلميس  «اجلمعة إال أن يصوم يوًما قبله

اجلمعة ال بصيام وال بقيام وال ليلته بقيام فيوم اجلمعة كسا ر األايم لكن أدركنا بعض الناس وال ختص يوم 
ما جاء النص بتخصيصه مثل التبكري إىل صالة اجلمعة  ووجدان من يفعل شيء خيص يوم اجلمعة أوالً 

صلى  التبكري إىل صالة اجلمعة لو شخص خصص يوم السبت يروح من طلوع الشمس وال يرجع إال إذا
الظهر خص يوم السبت يف هذا قلنا له ال اي أخي ما جيوز تفعل هذا ما عليه دليل لكن ما طلعت الشمس 
يوم اجلمعة كل مجعة يذهب إىل اجلامع هذا خمصوص ابلدليل بعض الناس جيلس بعد صالة العصر يوم 

الذي يقرأ القرآن يف بل بعض الناس خيصص اخلتمة ختم القرآن  ؟اجلمعة إىل غروب الشمس هل عليه دليل
سبع يف عصر اجلمعة لكن هل هذا من الدليل أو من الزم الدليل؟ ألن مقتضى كون القرآن يقرأ يف سبع أن 
تكون اخلتمة يف وقت حمدد من األسبوع ألن األسبوع سبعة أايم فهذا ليس من الدليل ليس منصوص عليه 

معني يف األسبوع ألن عدد أايم األسبوع عدد األايم  يف الدليل إمنا هو من الزم الدليل فالذي ختمته يف يوم



اليت جاء احلث على قراءة القرآن فيها يقصد بذلك ساعة االستجابة مقصد حسن هذا مقصد شرعي ما 
فيه إشكال طيب جلس بعد صالة العصر يوم اجلمعة كل مجعة جيلس بعد صالة العصر إىل أن تغرب 

االستجابة هي آخر ساعة من يوم اجلمعة وساعة االستجابة الشمس ومن أهل العلم من يرجح أن ساعة 
وش تتطلب ما جاء وصف املنتظر أبنه قا م يصلي قا م يصلي ما معىن قا م يصلي يعين يصلي ابلفعل يكرب 
ويسجد ويرفع هل هذا املقصود به أنه يصلي أنه يصلي أو ينتظر الصالة نعم إذا كان جلس بعد صالة 

 ة املغرب فهو ينتظر الصالة فهو يف صالة وينتظر ساعة اإلجابة واملال كة تصليالعصر وينتظر الصالة صال
ا وينتظر الصالة اليت من من أجلها حيصل على ساعة االستجابة ألنه وهو الرابط أيضً  الهعليه وهو يف مص

قت صحيح لكن هل هو يف صالة ابلفعل والعصر ما هو بو  ،لو قال ما يلزم الذي ينتظر الصالة يف صالة
ا القيام ليس مبوضع للدعاء القيام نقول حىت املنصوص عليه وهو قا م يصلي نقول أيضً  ؟صالة وقت هني

موضع للدعاء؟ نعم لو جاء يف احلديث ساجد يصلي قلنا نعم السجود موضع للدعاء وحقيقته مطلوبة 
ا م والقيام ليس مبوضع والعصر ليس مبوضع للسجود إًذا ساعة االستجابة غري العصر لكن دلنا اخلرب وهو ق

ب على من جلس بعد صالة ثرَّ للدعاء إًذا املقصود به انتظار الصالة والذي ينتظر الصالة يف صالة ولذا ال ي  
 العصر ينتظر الصالة وينتظر ساعة االستجابة وهو يف مصاله ما فيه أدىن إشكال إن شاء هللا تعاىل.

  طالب: ............
 يعين يفردها؟
  ........طالب: ....

مع يتحني اجلمع من ست شوال أو عشر ذي احلجة ال ال ال، ال بد ال ال، ما تفرد ما تفرد يعين يتحني اجل  
ا من رمضان لكن لو ما بقي من من شهر شعبان إال يوم اجلمعة وغدً  هاا بعدأو يومً  اأن يصوم يوما قبله

 وعليه قضاء يصومه ألن هذا ال يعارض هذا.
  .طالب: ...........

ا ألنه عيد اليهود وهذا عيد املسلمني واألعياد األصل أهنا لكن ال ا ينهى عنه مفردً ا مثل هذا مفردً مفردً 
 «تصومني غًدا؟»يكون فيه مشاهبة ال ال تشبه ابلعيد وال ابليهود إذا مجع بينهما بدليل حديث أم املؤمنني 

 يدل على أهنا لو قالت نعم السبت جلاز اجلمع بينهما.
  ............ طالب:



يوم عرفة يوم عرفة جاء الرتغيب فيه لكن ابعتباره نفل يصوم اليوم الذي قبله يصوم اليوم الذي قبله لكن لو 
فاته صيام الذي قبله هل يفوت تكفري سنتني ما يفوت ما يفوت ألن عامة أهل العلم على أنه كراهة 

 ن حباجة إىل أن يكفر سنتني.والكراهة تزول أبدىن حاجة عندهم وهذه حاجة يعين اإلنسا
وعن أيب عبيد موىل بن أيب أزهر وامسه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب رضي هللا 

عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم  -صلى هللا عليه وسلم-عنه فقال هذان يومان هنى رسول هللا 
صلى -رضي هللا عنه قال هنى رسول هللا سككم وعن أيب سعيد اخلدري واليوم اآلخر أتكلون فيه من ن  

تيب الرجل يف ثوب واحد وعن اء وأن يْ عن صوم يومني الفطر والنحر وعن الصمَّ  -هللا عليه وسلم
 الصالة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرجه البخاري الصوم فقط.

امسه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع نعم يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل عن أيب عبيدة موىل ابن أيب أزهر و 
سعد بن عبيد أبو عبيدة موىل ابن أزهر وأما ابن أزهر قال شهدت العيد  ،عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

عن صيامهما  -صلى هللا عليه وسلم-مع عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال هذان يومان هنى رسول هللا 
طر واليوم اآلخر الذي أتكلون فيه من نسككم فصيام يومي العيد يوم فطركم من صيامكم يعين يوم عيد الف

حرام وال ينعقد وإذا صامه اإلنسان صيامه ابطل ألن النهي عاد إىل ذات املنهي عنه وهو نفس اليوم ومل يعد 
 النهي إىل أمر خارج إمنا عاد النهي إىل ذات املنهي عنه فبطل صيامه مع التحرمي وال يصح صيامه ال نفالً 

ا للحنفية الذين يرون أنه ينعقد وجيزئ عن صوم ال قضاء واجب وال أداء نذر وال شيء وال ينعقد خالفً و 
النذر مع التحرمي ألن الصيام عنه لذاته ألن القاعدة أنه إذا عاد النهي إىل ذات املنهي عنه أو إىل شرطه 

أو العقد فإهنا تصح مع حترمي ويف بطل أما إذا عاد على إىل إىل أمر خارج عن إىل أمر خارج عن العبادة 
احلديث إشارة إىل علة النهي إىل علة النهي عن حترمي علة النهي عن صيام يومي العيدين األول ألنه يوم 
فطر يعقب صيام وهذا من هللا جل وعال للتفريق بني ما يصام وما ال يصام والثاين األكل من النسك 

ذا إىل أن هذه علة املنع طّيب هل هذه العلة منصوصة حبيث لألكل من النسك على كل حال أشاروا إىل ه
على ما يدل عليها ومل ينص عليها نعم  صَّ ا؟ ال، هذه علة ملتمسة يعين ن  ا وعدمً يدور احلكم معها وجودً 

العلة نص على ما يدل عليها ومل ينص عليها يعين لو كانت العلة منصوصة يقول العلماء احلكم يدور مع 
ا يقول أان وهللا ما صمت من رمضان وال يوم هذا فطركم من صيامك وأان ما صمت أان  عدمً ا و علته وجودً 

كنت مسافر شهر رمضان كامل وجيت ليلة العيد أبصوم ألين ما صمت يوم فطركم من صيامكم أنتم ال 
ا نقول العلة احلكم يدور معها وجودً  ،تصومون ألن هذا يوم فطركم من صيامكم أان ما صمت أبصوم

ومثله لو قال أان وهللا ما ين مضحي أصوم واال ما أصوم؟ نعم ما يصوم ملاذا؟ ألن العلة ليست  ؟ادمً وع



صلى -منصوصة هي مستنبطة من جمموع الكالم وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال هنى رسول هللا 
اء اشتمال مال الصمَّ النحر والفطر يعين يومي العيد العيدين وعن اشت عن صوم يومني -هللا عليه وسلم

هكذا قيل يف اشتمال الصماء بعضهم  اء يتلفلف املصلي حبيث ال يرتك فرصة لليد ليخرج اليد مثالً الصمَّ 
فسرها جبعل الرداء أصم ليس فيه منفذ لليدين حبيث لو أراد أن يدفع ما يؤذيه ما استطاع ومنهم من يقول 

تقه في خشى من انكشاف عورته وبعضهم فسر هذا جيلل هي أن حيتيب يشتمل الرجل بثوبه مث يرفعه إىل عا
ا يعين حبيث يلف على نفسه الثوب لو أراد أن خيرج يده وجاءه ما يؤذيه ال جسده ابلثوب ال يرفع منه جانبً 

يستطيع دفعه ومنهم من يقول ال، ابن قتيبة وغريه جيعلون اشتمال الصماء أن يرفع طرف ثوبه على عاتقه 
د خيرج منه ينكشف من عورته شيء وعلى كل حال كل هذا ممنوع وأن حيتيب الرجل حبيث لو ركع أو سج

يف ثوب واحد حيتيب الرجل يف ثوب واحد االحتباء جيلس على إليته وينصب ساقيه وفخذيه وميسكهما 
بيديه أو حببل أو ما أشبه ذلك االحتباء إذا كان ما عليه إال ثوب واحد إذا احتىب خرجت عورته لكن إذا  

ان عنده أكثر من ثوب وسراويل وحمتاط نعم احتىب ابن عمر وغريه لكن يف الثوب الواحد ال بد أن خترج ك
عورته إذا احتىب وعن الصالة بعد الصبح والعصر وعن الصالة بعد الصبح والعصر هذان من أوقات النهي 

صر فهو بعد صالة من أوقات النهي بعد الصبح خالف بعد طلوع الصبح أو بعد صالة الصبح وأما الع
العصر واملرجح أنه بعد طلوع الصبح وأنه ال صالة إال ركعيت الصبح بعد طلوع الصبح إىل طلوع الشمس 

فعل فيها ومن صالة العصر إىل أن تتضيف الشمس للغروب هذا وقتان موسعان من أوقات الكراهة ال ت  
هي عن الصالة فيهما ال لذاهتما كما قرر النوافل املطلقة إن فعلت ذوات األسباب فاألمر فيه سعة ألن الن

ذلك ابن عبد الرب وابن رجب لكن األوقات الثالثة املضيقة النهي عنها لذاهتا عند طلوع الشمس حىت ترتفع 
حني يقوم قا م الظهرية حىت تزول الشمس إذا تضيفت الشمس للغروب حىت تغرب جاءت يف حديث عقبة 

ينهاان أن نصلي فيهن وأن نقرب فيهن مواتان  -صلى هللا عليه وسلم-بن عامر ثالث ساعات كان رسول هللا 
فاألوقات املضيقة ال يصلى فيها شيء ال ذوات أسباب وال غريها الناس يتساهلون يتساهلون املسألة تراها 

ضل املسا ل وبسطها حيتاج إىل حماضرة كاملة وهي موجودة مسجلة أبدلتها ابجلمع بني األدلة مع من من ع  
ض األدلة مسجلة وحمفوظة لكن الناس يتساهلون ابلصالة يف أوقات النهي جتد بعض الناس خيرج ألدىن تعار 

سبب من أجل أن يصلي ال اي أخي البخاري رمحه هللا تعاىل ترجم يف صحيحه ابب الطواف بعد الصبح 
بعد الصبح ال صالة »وبعد العصر ابب الطواف بعد الصبح وبعد العصر مث أورد النصوص نصوص النهي 

أحاديث النهي عن الصالة بعد طلوع  دأور  «حىت تطلع الشمس وال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس
الصبح وبعد صالة العصر فدل على أنه ال يطاف يف هذين الوقتني لئال يلزم منه أن يصلي يف هذين الوقتني 

لبخاري علقه يف صحيحه وصلى وأورد حديث عمر رضي هللا عنه أورده الشارح قال عمر علقه البخاري ا



عمر رضي هللا عنه ركعيت الطواف بذي طوى بذي طوى ألنه طاف بعد الصبح وال يريد أن يصلي وقت 
النهي أّخر صالة الطواف حىت وصل ذي طوى وخرج وقت النهي وصلى وحديث جابر يف املسند يقول ما  

العصر الناس يتساحمون يرون هذا من بعد الصبح وال بعد  -صلى هللا عليه وسلم-كنا نطوف مع النيب 
أيسر األمور يدخل اإلنسان قبل أذان املغرب خبمس دقا ق ويصلي ركعتني الشافعية قالوا هبذا ورجحه شيخ 
اإلسالم وشيخ اإلسالم تربأ الذمة بتقليده وقبله اإلمام الشافعي لكن النصوص األخرى واأل مة الثالثة 

 هذه األوقات كلهم هدر؟! فلننتبه هلذا. اآلخرون الذين مينعون من الصالة يف
  طالب: ............

أبدا ال استخارة وال وضوء وال أي سبب األوقات الثالثة املضيقة ال يصلى فيها شيء املضيقة ال يصلي فيها 
يثرب عليه ألن النهي عن الصالة فيها من ابب هني الوسا ل وإن  ماشيء املوسعة إن صلي فيها فال أبس 

 من هو؟ل لك ال جتلس حىت تصلي ركعتني ب عليه ألن معه األصل يعين الذي قاثرَّ ن صالة ال ي  جلس بدو 
ما هو هبو الذي قال لك ال صالة بعد العصر؟ هو الذي هناك عن الصالة ما أنت  ؟من الذي قال لك هذا

 تاج إىل وقت.حي ابقول غريه واملسألة حتتاج إىل بسط وبسطه -عليه الصالة والسالم-معارض قول النيب 
من صام يوًما يف » -صلى هللا عليه وسلم-وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 

 .«سبيل هللا ابعد وجهه عن النار سبعني خريًفا
صلى هللا عليه -يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا 

بعضهم محله على اجلهاد وأكثر ما يرد يف النصوص يراد به اجلهاد  «صام يوًما يف سبيل هللامن » -وسلم
والبخاري أدخل احلديث يف أبواب اجلهاد فدل على أنه يرجح أن املراد يف سبيل هللا اجلهاد ليجمع املسلم 

وليستعني هبذا الصيام  بني عبادتني عظيمتني مها اجلهاد يف سبيل هللا والصيام الذي هو من أفضل األعمال
سبب النصر سبب النصر  ..على قتال العدو ألن الصيام يدل على التقوى والتقوى سبب من أسباب

ا وجه هللا فيستعني هبذا على هذا ومنهم من يقول األمر أوسع من ذلك سبيل هللا طاعة هللا فمن صام قاصدً 
فلنحرص على  « وجهه عن النار سبعني خريًفاابعد هللا»تعاىل فقد صام يف سبيل هللا واستحق هذا الوعد 

ا واملراد سبعني سنة عد عن النار سبعني خريفً االصيام لنحصل على هذا الوعد وكل واحد منا يرغب يف أن يب
د فلنعتين هبذه العبادة العظيمة مسافة سبعني سنة تبعد النار من أجل صيام يوم فضل هللا واسع وال حي  

 رثة ملنزلة املراقبة اليت هي منزلة اإلحسان اليت كثري من املسلمني عنها مبعزل.املوصلة إىل التقوى املو 
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (4كتاب الصيام )  –عمدة األحكام 

 ابب االعتكاف -اتبع لباب ليلة القدر 
 عبد الكرمي اخلضري الشيخ/

 
 سم.

 بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا 

ابب ليلة القدر وعن عبد هللا بن  :وللحاضرين برمحتك اي أرحم الرامحني، قال املؤلف رمحه هللا تعاىل
أروا ليلة القدر يف املنام يف  -صلى هللا عليه وسلم-من أصحاب النيب  عمر رضي هللا عنه أن رجاالً 

أرى رؤايكم قد تواطأت يف السبع األواخر » -صلى هللا عليه وسلم-السبع األواخر فقال رسول هللا 
صلى هللا -وعن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا  «فمن كان متحريها فليتحرها يف السبع األواخر

وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا  «ُتروا ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر»قال:  -عليه وسلم
ا كان يعتكف يف العشر األوسط من رمضان فاعتكف عامً   -صلى هللا عليه وسلم-عنه أن رسول هللا 

من اعتكف »حىت إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة اليت خيرج من صبيحتها من اعتكافه قال 
ي فليعتكف العشر األواخر فقد أريت هذه الليلة مث أنسيتها وقد رأيتٌّي أسجد يف ماء وطني من مع

فمطرت السماء تلك الليلة وكان  «صبيحتها فالتمسوها يف العشر األواخر والتمسوها يف كل وتر
صلى هللا عليه -املسجد على عريش فوكف املسجد فأبصرت عيناي فأبصرت عيناي رسول هللا 

 وعلى جبهته أثر املاء والطني من صبح إحدى وعشرين وعن عائشة رضي هللا عنها. -وسلم
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، يقول 

      پ پ پ پ ژرآن املؤلف رمحه هللا تعاىل ابب ليلة القدر ليلة القدر هي الليلة املباركة اليت أنزل فيها الق

فاهلل جل وعال أنزل القرآن يف هذه الليلة   ٥٨١لبقرة: اژ  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژ  ٣الدخان:  ژ ڀڀ
املباركة وإما أن تكون بداية التنزيل يف هذه الليلة أو يكون أنزل مجلة واحدة من اللوح احملفوظ إىل بيت العزة 

 عنهما على كل حال هذه الليلة مباركة ومسيت إىل السماء الدنيا على ما جاء عن ابن عباس رضي هللا
بذلك لعظم قدرها والقدر الشأن العظيم فهي ليلة عظيمة عظيم شأهنا ملا فيها مما يتفضل هللا به جل وعال 
على عباده من صنوف اخلريات والعتق من النار وقيامها كما جاء يف سورهتا خري من ألف شهر يعين أفضل 



نة وكسور خالية من ليلة القدر فقدرها عظيم أو ألهنا يقدر فيها أمر السنة إىل من قيام ثالث ومثانني س
يعين يقدر وحتديدها خمتلف فيه بني أهل   ٤الدخان:  ژ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ژالسنة املقبلة كما يف قوله جل وعال 

استوفاها  الً فيها من خالف أهل العلم ما يقرب من مخسني قو  العلم وتعيينها على ما يقرب من مخسني قوالً 
ابن حجر يف فتح الباري ذكر األقوال مع نسبتها إىل قا ليها وما يستدل به كل قا ل فمن قا ل إهنا يف مجيع 

فعت بسبب التالحي واجلدال العام يف مجيع العام يف رمضان وغري رمضان هذا قول ومنهم من يقول أهنا ر  
اخلالف ولكن الصحيح أهنا مل ترفع وإمنا واخلصام الذي حصل بني بعض الصحابة رفعت وهذا من شؤم 

بليلة معينة ومن أهل العلم من خيصها برمضان وهم مجاهري العلماء وخيتلفون يف أي  ارفع حتديدها وتعيينه
ليلة منه واألكثر على أهنا يف العشر األواخر من رمضان كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة الصرحية 

هم من يرجح ليلة إحدى وعشرين على ما سيأيت يف احلديث األخري حديث ومنهم من خيتار ليلة بعينها فمن
أيب سعيد ومنهم من يرجح ليلة ثالث وعشرين ومنهم من يرجح اخلمس ومنهم من يرجح السبع هبذا قال 
مجع غفري من أهل العلم من الصحابة والتابعني فمن دوهنم ويستدلون أبدلة قد ال تنهض على التحديد وإن 

ديدها يف سنة بعينها لكنها ال تدل على التحديد ابإلطالق ومنهم من يقول قد تكون يف دلت على حت
األشفاع األواتر آكد لكن قد تكون يف األشفاع على ما سيأيت لتاسعة تبقى لسابعة تبقى خلامسة تبقى 

ذه ليلة أربعة فالسابعة ليلة أربع وعشرين سابعة تبقى ه هذه على كمال الشهر ونقصه فإن كان الشهر كامالً 
وعشرين وهذه يسموهنا ليلة أهل البصرة يعتين هبا أهل البصرة وكان أنس رضي هللا عنه واحلسن البصري 
ومجع من أهل البصرة يرجحون هذه الليلة وإذا كان الشهر انقص فالسابعة الباقية هي ليلة ثالثة وعشرين 

آكد وأكثر يف النصوص محل احلديث يف  ح األشفاع استدل هبذا احلديث ومن رجح األواتر وهيفمن رجّ 
البواقي على النقصان ال على التمام وعلى كل حال وجود مثل هذه النصوص اليت هي مستمسك ألكثر 
من عامل يف أكثر من قول يدل على قول هو املتجه وهو املرجح وهي أهنا تنتقل يف ليايل العشر تنتقل يف 

عشرين السنة اليت تليها قد تكون ليلة سبع وعشرين السنة اليت ليايل العشر هذه السنة قد تكون يف إحدى و 
بعدها ليلة مخس وعشرين وهكذا وهذا قول جيمع النصوص كلها وعدم تعيينها وإن كان يف التعيني مصلحة 
ليحصلها كل مسلم مصلحة كربى لكن عدم التعيني حكمته إخفاء هذه الليلة ليطول اجتهاد املسلم وتكثر 

ستمر منه البحث عن اخلري وطلب احلصول عليه ألنه لو حددت بليلة ما قام الناس غريها منه العبادة وي
فت صلتهم ع  يقولون يكفينا هذه الليلة عن ثالث ومثانني سنة هللا املستعان تكفي وزهد الناس يف العبادة وضَ 

يطلبها الناس يف كل برهبم فهذا من مقاصد الشرع أن خيفي بعض األمور لتعظم األجور فهذه الليلة أخفيت ل
ب يف ليلة القدر الذي رغب ليلة يتوقعون أهنا تكون هي ليلة القدر قل مثل هذا يف ساعة اجلمعة الذي رغَّ 

يف ليلة القدر أليس ابإلمكان أن يقول هي الليلة الفالنية وينحسم اخلالف؟ لكن لو قال هذا تكاسل كثري 



ناس يقتنع يف أمور الدين مبا جيزيه أما يف أمور الدنيا فال من الناس عن العمل يف غريها من الليايل بعض ال
ا لتمىن اثلث وهكذا وال ا ولو أعطي اثنيً  من ذهب لتمىن اثنيً يقتنع بشيء وهذا طبع ابن آدم لو أعطي وادايً 

 ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب يعين يف أمور الدنيا ال يقنع لكن يف أمور الدين احلمد هلل واحد قلنا له صل
ابحلرم الناس يصلون على اجلنازة وأنت جالس قال ملصي أمس مصلي أمس على  ..على اجلنازة قم كرب

اجلنازة يعين يف أمور الدنيا يف أمور الدين قد يكتفون أبقل شيء فكيف بقيام الليل الذي يشق على النفوس 
مجيع ليايل رمضان أدركها بال حمالة  فهذه من احلكم واملصاحل املرتتبة على إخفاء هذه الليلة املباركة ومن قام

ا ينفعه ويعود على قلبه ابالنتفاع فيحضر قلبه ويتدبر ما يقرأ من القرآن لكن على اإلنسان أن يقوم قيامً 
ويصدق يصدق اللجأ إىل هللا جل وعال وخيلص يف مناجاته لربه لترتتب اآلاثر على ذلك بعض الناس ما فيه 

ارية ما يفرق وفضل هللا واسع ومن تعرض لفضله لن حيرم لكن يبقى أن فرق بني وهو واقف يصلي واال س
الناس يتفاوتون يف هذا يصلي الشخص جبانب أخيه املسلم وبني صالتيهما مثل ما بني السماء واألرض 
وهللا املستعان وليس لإلنسان من صالته إال ما عقل وبعض الناس ما ينتبه وال يدري أنه يصلي حىت يسمع 

اس يعرف أنه يصلي مث يتحسر على نفسه لكن هل ينتفع ما يلبث أن يرجع إىل غفلته وهذا ال بكاء الن
ر قليال مث عاد إىل غفلته لو القلوب شك أنه من مسخ القلوب من مسخ القلوب إذا بكى جاره انتبه وحتسَّ 

ن وذكر ابن القيم ظت استقيظت لكان فيها رجاء لكن املسخ وهو كثري يف هذه األمة يف آخر الزماقِّ إذا يل  
وغريه أن يف آخر الزمان يكثر املسخ واخلسف يف هذه األمة ويكثر يف طا فتني من احلكام الظلمة ومن 
العلماء الذين يبدلون الشرع ابألهواء وهللا املستعان ويذكر ابن القيم أن الرجلني يذهبان إىل املعصية فيمسخ 

احلمد هلل على السالمة ميضي إىل معصيته وال كأن  وش تتصورون الثاين يرجع يقول لكن أحدمها خنزير
شيء صار هذا مسخ بدنه وهذا ممسوخ قلبه وأهل العلم يقررون أن هذا أشد مصيبة من هذا ألن مسخ 

فرق بني كونه يصلي يف بيت من بيوت هللا وبني كونه مكان آخر يف سوقه أو يف بيته أو القلوب حبيث ال ي  
ضر قلبه يقول يف احلديث األول عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن حي   يف مكان معصية فعلى اإلنسان

أ روا ليلة القدر يف املنام يف السبع األواخر أ روا يعين رأوا  -صلى هللا عليه وسلم-من أصحاب النيب  أن رجاالً 
لنهار ظرف يعين هذه ما يدل عليها رأوا ما يدل عليها وإال الليل ظرف ال ي رى الليل ظرف ال ي رى كما أن ا

الليلة تفرق أهنا مبجرد أنك تشوف اجلو تعرف أهنا ليلة السبت أو ليلة األحد؟ مثل األطفال يتساءلون 
ق صباح العيد يسألون أابهم وين العيد؟ فهؤالء أروا ما يدل على أهنا ليلة القدر واملسلم الصادق قد يوفَّ 

احلية وعا شة تقول إذا صادفت ليلة القدر ماذا أقول يعين لرؤيتها وهي ليلة حيس هبا حيس هبا أهل القلوب 
الصحابة أروا ليلة القدر  «اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين»إيش؟  «قويل»أهنا تعرف ليلة القدر قال 

ا تعمية يف السبع األواخر وال مينع أن يكون هؤالء الصحابة ملا أخرب يف املنام يف السبع األواخر وهذا أيضً 



أرى رؤايكم قد تواطأت » -عليه الصالة والسالم-أخربوه بليلة معينة فقال  -عليه الصالة والسالم- النيب
وبعض الناس جيتهد وقد يرى ليلة  «يف السبع األواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها يف السبع األواخر

لوسا ل وسا ل االتصال الرسا ل القدر أو يرى ما يدل عليها مث خيرب الناس خيرب الناس وتبعث الرسا ل عرب ا
في خرَب الناس هبا وهذا خيالف اهلدف الشرعي من إخفا ها الذي جعل فيها هذا الفضل العظيم أخفاها عن 
الناس هلدف وملقصد صحيح فتناقل األخبار برؤيتها تناقل األخبار برؤيتها وحتديدها معاِرض للهدف 

تهد يف العمل فيها أما كونه يشاع بني الناس من جراء الشرعي من إخفا ها فمن رأى ما يدل عليها فليج
أخبار قد تكون اثبتة وقد ال تكون اثبتة وقد تتعارض وقد أييت أتيت الرسا ل من خالل اجلوال أهنا ليلة 

ا رسا ل أهنا ليلة سبع وعشرين يعين ليلتني ابلسنة؟ أو إحدامها كاذبة؟! ال ثالث وعشرين مث يتبادل أيضً 
كاذبة على كل حال مثل هذه األمور السعي يف حتديدها ليس هبدف شرعي بل هو   شك أن إحدامها

خمالف للهدف الشرعي دعو الناس يتعبدون ويتعرضون لنفحات هللا يف هذه الليايل املباركة أروا ليلة القدر يف 
رب إبمكانك أن ترى شخص غافل خت -صلى هللا عليه وسلم-املنام يف السبع األواخر فقال رسول هللا 

شخص غافل تقول له هذه الليلة احتمال اي أخي أن تكون ليلة القدر فاحرص على اغتنامها مث بعد ذلك 
يف لياٍل أخرى أما شخص يف املسجد تقول له ال ليلة القدر ما هي الليلة الليلة املاضية أو الليلة اليت بعد 

 وتصد الناس عن العبادة ألنك إذا فرتِّ هذه أنت إيش ماذا صنعت له؟ نعم لك أن حتث لكن ليس لك أن ت  
أرى رؤايكم قد تواطأت توافقت يف السبع »حددت ليلة معينة مقتضاه أنك تزهدهم يف الليايل األخرى 

كيف تتواطأ تتوافق الرؤى يف السبع األواخر وش معىن تتوافق يف السبع األواخر؟ كيف تتواطأ   «األواخر
والتوافق إمنا يكون يف ليلة واحدة أو نقول أن هذا رآها يف ليلة أربع وتتوافق الرؤى يف السبع األواخر التواطؤ 

وعشرين وهذا يف مخسة وعشرين وهذا يف ستة وعشرين خالل السبعة األواخر كلها أو ليلة واحدة بعينها 
من السبع األواخر أو ليلة واحدة ال بعينها من السبع األواخر تواطأت يف السبع األواخر هل ميكن أن يقال 

 اثين عشرة وجاءجاء عشرة نقول نشوف أهنا ليلة أربعة وعشرين وجاء عشرة قالوا رأيناها يف مخسة وعشرين 
ثالثني هل ميكن أن يقال هذا؟! هي ليلة واحدة والتواطؤ اليف املدة من ليلة أربع وعشرين إىل ليلة  تواطئوا

يف السبع  -عليه الصالة والسالم-يب والتوافق إمنا يكون على هذه الليلة لكن من ابب إخفا ها قال الن
متوافقة إال إذا كانت على ليلة أو األواخر وإال رؤايهم تواطأت وتوافقت وال ميكن أن توصف أبهنا متواطئة 

واحدة صح واال ال؟ نعم ألن احليز يسع أكثر من ليلة وهي إمنا تكون يف ليلة واحدة لكن من ابب اإلخفاء 
من ا غتنام هذه الليايل املباركة قال يف السبع األواخر قد تواطأت يف السبع  الذي يتحقق فيه اهلدف الشرعي

يعين قد يصعب على الناس اغتنام مجيع  «فمن كان منكم متحريها فليتحرها يف السبع األواخر»األواخر 
رمضان، اغتنام مجيع السنة، يصعب عليهم هذا، طيب رمضان شهر واحد، قد يكون شاق على كثرٍي من 



س، العشر األواخر يف هذا احلديث غالب العشر األواخر، ويف غريه ما يدل على أهنا يف العشر كلها، النا
-وهذا كله من ابب تعمية هذه الليل وإخفا ها؛ لكن ليحرص املسلم على اغتنام العشر كلها، وأن يري هللا 

دة، يعين شخص طول ، وأن يتعرف عليه يف حال الرخاء طول العام، كي يعرفه يف حال الش-جل وعال
العام بطال، ال يعرف شيء من نوافل العبادات، وليست له صلة بربه، مث إذا جاء وقت احلاجة ييب يتمثل 
ما يسمع من أخبار العلماء والعباد؟ ما ميكن، وهذا شيء جمرب، الشخص الذي ال يقرأ القرآن إال من 

ماكن الفاضلة؟ ما يعان، من أشق األمور على رمضان إليه، هل يعان على قراءة القرآن يف املواسم ويف األ
النفس أن يفتح املصحف، إال إذا كان قد تعرف على هللا يف الرخاء، ويف أايم السعة، فإذا جاء وقت الضيق 

 سهل عليه القرآن، وقل مثل هذا يف كل العبادات. 
-أن رسول هللا  - عنهارضي هللا-وحديث عا شة  ))فمن كان منكم متحرايً فليتحراها يف السبع األواخر((

الوتر ليلة إحدى وعشرين، ليلة  ))حتروا ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر((قال:  -صلى هللا عليه وسلم
ثالث وعشرين، ليلة مخس وعشرين، ليلة سبع وعشرين، ليلة تسع وعشرين، هذه أواتر العشر، واألشفاع هلا 

))ويف خامسة ليلة اثنني وعشرين وليلة أربع وعشرين  عٍة تبقى(())يف اتسعٍة تبقى، يف سابما يدل عليها، 
ليلة ست وعشرين، وهكذا، وما يرد يف هذه النصوص قد يقول طالب العلم الذي ما شّم را حة  تبقى((

مثل هذا التعارض الذي فيه هدف عظيم للشرع، يقول هذا: اشلون أحتراها يف سابعٍة تبقى؟ يف السبع 
ألواخر ليلة كذا؟ وكلها أحاديث صحيحة، هل هذا اضطراب يف هذه النصوص؟ أو هذا األواخر يف العشر ا

إرابك لطالب العلم؟ أبداً، إمنا هو حث على استغالل مجيع هذه الليايل، وكل ليلة من ليايل العشر بدأ من 
ه الصالة علي-ليلة إحدى وعشرين إىل آخر ليلة من رمضان، هلا ما يدل عليها من أجل االغتنام، والنيب 

 إذا دخل يف العشر شّد املئزر، وأيقظ أهله، وأحيا ليله.  -والسالم
)حتروا ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر( فليلة القدر عند اجلمهور منحصرة يف رمضان، مث يف العشر 

اختيار كثري  األخري منه آكد، مث يف أواتره أرجى، ال يف ليلٍة بعينها، بعضهم يرجح ليلة سبع وعشرين، وهو
من الصحابة، وكثري من أهل العلم ممن بعدهم، يقول: ألن كلمة )هي( ابلنسبة لسورة القدر هي السابعة 

َلّة اْلَقْدّر  والعشرين من الكلمات، لو حسبنا الكلمات كم كلمة؟  املقصود  [( سورة القدر3)]}ّإانَّ أَنَزْلَناه  يف لَي ْ
سبع وعشرين، فاستدلوا هبا على أن ليلة القدر هي سبع وعشرين،  أهنم حسبوها فوجودها كلمة )هي( رقم

ابن عطية يف تفسريه يقول: "وهذا من ملح العلم ال من متينه" يعين هذا يتناقل ابلدروس وبني الطالب، وإن 
وافقت سبع وعشرين فهي ليلة فاضلة، وإال ليست من متني العلم الذي يستمسك به، ويرجح به قول على 

 هذا، ليست من متني العلم الذي يعتمد عليه يف ترجيح األقوال. قول مبجرد



كان يعتكف العشر يف األوسط   -صلى هللا عليه وسلم-: "أن رسول هللا -رضي هللا عنه-عن أيب اخلدري 
من رمضان" العشر األوسط، العشر مذكر وإال مؤنث؟ املقصود عشر ليايل، األوسط مذكر، واألصل يف 

عين العشر الوسطى، لو قيل: الع شر؟ كما تقول: الثالثة األجزاء من القرآن هي الع شر مثل هذا التطابق، ي
األخري وما قبلها هي الع شر ما قبل األخري وهكذا، والعشر األول والثاين مذكر؛ ألن واحدها جزء، وهذه 

مضان، فذّكر، واحدها ليلة مؤنثة، يف العشر الوسطى؛ هذا األصل، لكنه حلظ الوقت، الوقت األوسط من ر 
عليه -والعشر ابعتبار أن هناك عشر أوىل، وعشر وسطى، وعشر أخرية، فيه وسطى؛ لكن ماذا عن قوله 

يف نصف أوسط  ))ووقت صالة العشاء من مغيب الشفق إىل منتصف الليل األوسط((: -الصالة والسالم
ول ونصف أوسط ونصف وإال ما يف؟ يف منتصف أوسط وإال ما يف؟ يف نصف الليل األوسط، يف نصف أ

يعين الواقع يف نصف الليل  ))إىل نصف الليل األوسط((: -عليه الصالة والسالم-أخري؟ ما يف، كيف قال 
 متوسط من الليل، األوسط مبعىن املتوسط، الذي يتوسط الليل بني نصفيه. 

ن اعتكف، من مجيع رمضا -عليه الصالة والسالم-"كان يعتكف يف العشر األوسط من رمضان" النيب 
اعتكف يف أوله، ويف أوسطه، ويف أثناءه، ويف آخره، فاعتكف عاماً من األعوام يف العشر األوسط، حىت إذا  
كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة اليت خيرج من صبيحتها من اعتكافها، صبيحتها اليت قبلها وإال اليت 

ة؟ من األخرية، وهو يعتكف يف العشر بعدها؟ ليلة إحدى وعشرين من العشر األوسط وإال من األخري 
األوسط، العشر األوسط ينتهي بغروب الشمس من يوم عشرين، والليايل ليايل العشر األوسط تنتهي بطلوع 

))من اعتكف الصبح من يوم عشرين، فالصبيحة اليت خيرج فيها من اعتكافه صبيحة عشرين، ولذا قال: 
هم اعتكفوا العشر فليعتكف العشر األواخر((  -رينيعين وانتهى اعتكافه خرج يف صبيحة عش- معي

، وخرجوا يف صبيحة عشرين، خرج يف صبيحة عشرين، انتهى -عليه الصالة والسالم-األوسط ومعهم النيب 
- ))من اعتكف معي فليعتكف العشر األواخراعتكافهم، العشر األوسط انتهت؛ لكن قال بعد ذلك: 

أريت هذه الليلة مث  فقد أريت هذه الليلة مث أنسيتها(( -لعشر األواخريعين ترّجح عنده أن ليلة القدر يف ا
 أسجد يف ماء وطني من صبيحتها(( -يعين عالمة عليها- ))وقد رأيتينأنسيتها للحكمة اليت سبق ذكرها، 

"فمطرت السماء تلك الليلة" ليلة  ))فالتمسوها يف العشر األواخر، والتمسوها يف كل وتر((يف الرؤاي، 
ى وعشرين، "وكان املسجد على عريش" يعين سقفه من خوص عريش، إذا نزل عليه املطر يكف على إحد

املسجد، يتقاطر املاء على املسجد، داخل املسجد، وكان على عريش "فوكف املسجد" يعين تقاطر منه 
-ول هللا " أبو سعيد يقول: "فأبصرت عيناي رس-صلى هللا عليه وسلم-املطر، "فأبصرت عيناه رسول هللا 

على وجهه أثر املاء والطني من صبح إحدى وعشرين" هذا من أقوى، بل أقوى من  -صلى هللا عليه وسلم
يتمسك به يف حتديد ليلة القدر، هذا كالصريح يف أهنا ليلة إحدى وعشرين؛ لكن ما الذي جيعل اإلنسان 



ص إال هذا، هذا صريح أهنا ليلة يرى قد مييل إىل أهنا يف غري إحدى وعشرين؟ يعين لو مل يرد يف النصو 
إحدى وعشرين، يعين جاء أتويل رؤايه من صبيحتها، حتققت الرؤاي يف صبيحتها إذًا هي ليلة إحدى 
وعشرين؛ لكن يف األحاديث األخرى التموسها يف السبع األواخر، ليس منها ليلة إحدى وعشرين، وإال 

وال مثل ذلك احلديث لتعنّي القول هبذا احلديث؛ فهذا احلديث كالصريح يف أهنا ليلة إحدى وعشرين، ول
ألنه حمدد، لكن ال مينع مجعًا بني األدلة أن تكون متنقلة بني ليايل العشر، ويف تلك السنة صارت إحدى 
وعشرين، هناك عالمات يستدل هبا على ليلة القدر، منها ما يثبت، ومنها ما ال يثبت، منها أهنا ليلة قارة، 

مضيئة، ليلة بلجة، وذكر فيها أشياء يستدل هبا عليها، البحر ال يهيج، والكالب ال تنبح، ومنها أهنا ليلة 
أمور كثرية ذكرها أهل العلم منها ما يثبت، ومنها ما ال يثبت، والشمس يف صبيحتها تطلع ليس هلا شعاع، 

برد شديد، وال  على كل حال هي ليلة بلجة طلقة، حيس اإلنسان فيها ابرتياح، ليس فيها حر شديد، وال
حر وال قر مرحية جداً، هذه من عالماهتا وال يدرك مثل هذه األمور كل أحد، الذي ال يوفق لالجتهاد فيها 
قد ال يدرك هذه األمور، الذي يقضي أايمه ليله وهناره يف الغفالت قد ال يدرك، وال يتحقق هذه األمور، 

أان بصلي، أيب أقوم مع اإلمام حىت ينصرف كل ليلة من وقد يقول قا ل: أان أدركت ليلة القدر أو ما أدركت 
لكن ليس معىن أنك  -إن شاء هللا تعاىل-ليايل العشر، نقول: أنت على خرٍي عظيم، وتدرك ليلة القدر 

تدركها مع حضور القلب مثلما تدركها وأنت غافل الهي، فاإلنسان حيرص على حضور قلبه، يعين هناك 
 إىل الكالم يف أحاديث يعين على اختالف املطالع ليلة القدر عند من؟ وهذا أمور هذا يفتح أبواب وجيران

يؤكد أن ليلة القدر كما تكون يف أواتره تكون يف أشفاعه، يعين عند هؤالء ليلة ثالث وعشرين، وعند 
 أولئك سابعة تبقى ليلة أربع وعشرين وش املانع؟ جتتمع هنا وهناك، مع اختالف املطالع، وهؤالء عندهم

ليل وهؤالء عندهم هنار، الثلث األخري من الليل عند هؤالء وهؤالء عندهم هنار، وش تيب تسوي؟ حديث 
مستٍو على عرشه، اب ن من خلقه، يعين أمور حقيقًة اإليغال فيها مع طالب  -جل وعال-النزول مع كونه 

هنا ال شك أنه يوقف يف علم يستوعبون ما خيالف ال أبس؛ لكن حبث مثل هذه املسا ل عن عوام ال يدركو 
يقرر أن هللا ينزل آخر كل ليلة، وآخر كل ليلة متفاوت، هؤالء  -رمحه هللا تعاىل-احلرج، يعين شيخ اإلسالم 

عندهم أول الليل، وهؤالء عندهم آخر، وهؤالء عندهم.. وجيتمعون، كيف جيتمعون يف آخر الليل؟ النزول 
أهل املغرب، إذاً كل وقته انزل، هذا إيش؟ إلزام من يريد إنكار اإلهلي ابلنسبة ألهل املشرق خيتلف عنه عند 

ينزل كما أخربان بذلك  -جل وعال-هذا احلديث من بعض املبتدعة، وشيخ اإلسالم يقول: أبداً، هللا 
الصادق املصدوق على ما يليق جبالله وعظمته، وكل إنسان يتعرض هلذا النزول وال عليه أكثر من ذلك، 

من ذلك، حىت لو تصور أنه كيف ينزل وهو مستٍو على عرشه اب ن من خلقه؟ شيخ ليس عليه أكثر 
اإلسالم يقرر أنه ينزل آخر كل ليلة مع أنه مستٍو على عرشه، هذه أمور قد ال يدركها العقل؛ لكن مثل هذا 



أطعنا، ال بد فيه من التسليم، قدم اإلسالم ال تثبت إال على قنطرة التسليم، ما لك إال تقول: مسعنا و 
أحاديث صحيحة استوعبتها أو ما تستوعب هذا ليس إليك، يقول: ينزل آخر كل ليلة وال خيلو منه 
العرش، العامي ما يستوعب؛ لكن طالب العلم يرضى ويسلم وخالص انتهى اإلشكال، بل على العامي أن 

عظم املشكالت أن تذكر يؤمن هبذا، وأن يعتقد هذا؛ لكن مثل هذه األمور ال تلقى على العامة، ولذا من أ
، -جل وعال-مثل هذه األمور وتبحث يف القنوات اليت دخلت كل بيت، وال يسلم منها إال من عافاه هللا 

يشككون الناس يف أدايهنم، يعين شبه املبتدعة اآلن كلها تلقى يف البيوت، يف بيوت عوام املسلمني، وهذه 
الشمس تسجد حتت العرش يف آخر كل ليلة، ))أن من أعظم املعضالت، طيب يف احلديث الصحيح: 

هل تطلع أو ما تطلع؟ أحد ينكر هذا، هذا يف الصحيح، والشمس ال يفقدها الناس، يف فلكها  وتستأذن((
أربع وعشرين ساعة، نقول: مسعنا وأطعنا ورضينا وسلمنا، وال ألحٍد كالم، ويبقى أن يف النصوص من 

ويبقى أن  [( سورة آل عمران9)]ٌت حمَُّْكَماٌت ه نَّ أ مُّ اْلّكَتاّب َوأ َخر  م َتَشاِّبَاٌت }ّمْنه  آايَ املتشابه ما ال يدركه أحد 
املؤمن الراسخ يف العلم يقول، ماذا يقول؟ آمنا، صدقنا، وسلمنا، وال لنا كالم، وأما الذين يف قلوهبم زيغ 

ذين أمران ابحلذر منهم، أولئك الذين يريدون أن يضربوا النصوص بعضها ببعض، فيتتبعون املتشابه، وهؤالء ال
سّم هللا فاحذروهم، أنت ما عليك أنت يف بلد يف قرية بعيد قريب يف املشرق يف املغرب انظر إىل الثلث 
األخري، وافعل ما وجهت به، وقم وامث ل بني يديك، وانجي ربك، وال عليك أكثر من هذا، أنت عليك أن 

 .-اء هللاإن ش-تفعل ما عليك، وأبشر وأمل خري 
كان يعتكف العشر األواخر من   -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 

صلى هللا -، مث اعتكف أزواجه بعده، ويف لفٍظ: "كان رسول هللا -عز وجل-رمضان حىت، توفاه هللا 
 يعتكف يف كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه". -عليه وسلم

وهي حائض، وهو  -صلى هللا عليه وسلم-أهنا كانت ترجل النيب  -رضي هللا عنها-عن عائشة و 
معتكف يف املسجد، وهي يف حجرهتا يناوهلا رأسه" ويف روايٍة: "وكان ال يدخل البيت إال حلاجة 

أله اْلنسان" ويف روايٍة: "أن عائشة قالت إّن كنت ال أدخل البيت إال حلاجة، واملريض فيه، فما أس
 عنه إال وأان مارة"

قال: قلت: اي رسول هللا: إّن كنت نذرت يف اْلاهلية أن  -رضي هللا عنه-وعن عمر بن اخلطاب 
ومل يذكر بعض الرواة يوماً وال  ))فأوف بنذرك((أعتكف ليلًة" ويف رواية: "يوماً يف املسجد احلرام، قال: 

 ليلة.



معتكفاً، فأتيته  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  قالت: "كان -رضي هللا عنها-وعن صفية بنت حيي 
أزوره لياًل فحدثته، مث قمت ألنقلب، فقام معي ليقلبٌّي، وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد، فمّر 

صلى هللا عليه -أسرعا، فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم-رجالن من األنصار، فلما رأاي رسول هللا 
))إن فقاال: "سبحان هللا، اي رسول هللا" فقال:  بنت حيي(( ))على رسلكما إهنا صفية: -وسلم

ويف  الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم، وإن خشيت أن يقذف يف قلوبكما شراً، أو قال شيئاً((
رواية: "أهنا جاءت تزوره يف اعتكافه يف املسجد يف العشر األواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، 

معها يقلبها، حىت إذا بلغت ابب املسجد عند  -صلى هللا عليه وسلم-نيب مث قامت تنقلب، فقام ال
 ابب أم سلمة مث ذكره مبعناه".

ابب االعتكاف، االعتكاف: لزوم املسجد لطاعة هللا تعاىل، واخللوة  -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
من العبادات اخلاصة، ال العامة،  للذكر والصالة والتالوة وغريها -عز وجل-واالنفراد يف بيٍت من بيوت هللا 

يعتزل يف معتكفه احتجر حجرية ينفرد هبا عن الناس، وجرى على هذا  -عليه الصالة والسالم-ولذا النيب 
أصحابه وأزواجه من بعده، وخيار األمة من علما ها وعبادها، وينقطعون عن مجيع ما كانوا يزاولونه، ولو  

تكف مث يلقي دروساً، يدرس الناس ويقرأ عليهم، أبداً، بل االعتكاف كان فيه نفع للناس، فال جتد عامل يع
خيصص للعبادات اخلاصة من صالة وذكر وتالوة، فهو لزوم املسجد هلذا األمر، واالعتكاف منهم من جيعل 

ي اعتكاف، مبعىن أنه لزم وأطال املكث، وانطبق عليه االسم لغةً  ، أقّله اليوم والليلة، ومنهم من يقول: ما مس 
يسمى اعتكاف، ومنهم من جيريه على مسمى البقاء واجللوس يف املسجد ولو قّل، وهذا معروف عند 
متأخري املذاهب، يقول: إذا دخلت املسجد انِو االعتكاف، لو أنت داخل يف زمن يسري تنوي 

دخل االعتكاف، لكن هذا ليس ابعتكاف ال لغواًي وال شرعياً، ولذلك جتدون يف بعض املساجد عند امل
لوحة على سارية: نويت سنة االعتكاف، هل أنت تريد االعتكاف ابلفعل؟ تريد طول املكث والبقاء يف 
املسجد، أو تريد أن تصلي وخترج أو تقرأ شيء يسري من القرآن وخترج؟ هذا ليس ابعتكاف؛ ألن من أهل 

العتكاف: طول املكث ، فا-رضي هللا تعاىل عنه-العلم من يشرتط الصيام، وأييت ذكره يف نذر عمر 
والبقاء يف املسجد للعبادة، واملسجد: ما يصح تسميته مسجد، وميّكن املعتكف من أداء الصلوات مع 
اجلماعة، حبيث ال يتكرر خروجه؛ ألن تكرار اخلروج ينايف االعتكاف إال ملا ال بد منه، ويصح االعتكاف 

مع، يعين واخلروج إىل اجلمعة أمره يسري، مرة يف يف املسجد الذي تقام فيه الصلوات اخلمس، ولو مل يكن جا
األسبوع ال يؤثر؛ لكن لو كان مسجد ال تقام فيه الصلوات اخلمس، مسجد من مساجد املصاحل احلكومية، 
الدوا ر احلكومية، الذي أسس إلقامة صالة الظهر فقط، مث يضطر خيرج إىل صالة العصر، مث يضطر خيرج 



ىل العشاء والفجر وهكذا، أو قال: أان أريد أن أعتكف مبسجد منرة، مسجد إىل صالة املغرب، مث يضطر إ
ابإلمجاع؛ لكن ال يقام فيه إال مرة يف السنة، نقول: اي أخي هذا ال تقام فيه مجاعة، وكثرة خروجك إىل 
املسجد الذي تقام فيه اجلماعة ينايف مقتضى االعتكاف، فعليك أن تعتكف يف مسجد يصلى فيه 

مس، وإن كان جامع فهو أفضل لئال خترج وال إىل اجلمعة؛ ألن االعتكاف املكث والبقاء، الصلوات اخل
إن -ومالزمة املسجد لطاعة هللا تعاىل؛ لكنهم يتساحمون يف مرة يف األسبوع من أجل اجلمعة، أمرها يسري 

يعتكف يف العشر كان   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-عن عا شة  -شاء هللا تعاىل
األواخر حىت توفّاه هللا، يعين هذا آخر ما استقر عليه األمر، وإال اعتكف يف العشر األواسط، واعتكف يف 

يف العشر األواخر، حىت توفاه هللا تعاىل، مث  -عليه الصالة والسالم-األوا ل؛ لكن استقر األمر ابعتكافه 
عتكاف كالرجال، ومن أهل العلم من يرخص للمرأة اعتكف أزواجه من بعده، النساء يشرع يف حقهن اال

أن تعتكف يف مسجد بيتها الذي تصلي فيه الصلوات، وحيصل هلا ثواب االعتكاف؛ ألنه ابلنسبة هلا هو 
 [( سورة األحزاب11)]}َوقَ ْرَن يف ب  ي وّتك نَّ : -جل وعال-املسجد الشرعي وهو األفضل يف حقها، ومتتثل قوله 

 ال يعتكف يف بيته؟ ال، ال يسمى هذا اعتكاف. لكن ابلنسبة للرج
يعتكف يف كل رمضان  -صلى هللا عليه وسلم-"مث اعتكف أزواجه من بعده، ويف لفظ: "كان رسول هللا 

فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه" يعين مىت يبدأ االعتكاف؟ من أراد أن يعتكف العشر 
وب مشس يوم عشرين، إذا غربت الشمس من يوم عشرين ودخلت األواخر تبدأ العشر األواخر مىت؟ بغر 

يدخل إذا صلى الغداة جاء مكانه  -عليه الصالة والسالم-ليلة...، بدأ االعتكاف، العشر األواخر، النيب 
الذي اعتكف فيه، طيب قبل أداء الصالة وقبل الصالة، أليس يف معتكفه؟ اآلن يف هذا احلديث يبني أن 

يدخل املعتكف بعد صالة الصبح من إيش؟ من يوم عشرين، أو من واحد  -ة والسالمعليه الصال-النيب 
وعشرين؟ اآلن من أراد أن يعتكف العشر هنار عشرين غري داخل يف العشر، العشر تبدأ من غروب الشمس 
ليلة إحدى وعشرين فيدخل املعتكف ليلة إحدى وعشرين، وميكث فيه يف الليل، مث خيرج إىل الناس يف 

سجد، خيرج إىل الناس ويصلي هبم الغداة، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، يعتزل يف امل
انحية من املسجد، غرفة يف حجرية يف شيء يعتزل به عن الناس، فما يف إشكال؛ ألن بعض الناس ما يفهم 

 املسجد ما خرج من فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، وقبل وين؟ أين كان قبل ذلك؟ هو يف
املسجد؛ لكن املكان املخصص لالعتكاف اجلزء املخصص لالعتكاف يدخل فيه بعد الصالة، مث خيرج 

 لصالة الظهر مث يعود إىل اعتكافه وهكذا. 
فاالعتكاف يبدأ من غروب الشمس يوم عشرين ملن أراد أن يعتكف العشر األواخر، ويف حديث عا شة  

إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخل معتكفه، على ما جاء يف  -عليه وسلمصلى هللا -كان رسول هللا 



أيمر ابلقباء فيضرب ليعتزل فيه عن الناس، واعتكف  -عليه الصالة والسالم-هذا احلديث، وكان النيب 
االعتكاف يف تلك السنة لئال يضيقن على  -عليه الصالة والسالم-نساؤه وضربن األخبية، فرتك النيب 

، يعين لو جاء شخص ييب يعتكف وجاب خيمته معه وضرهبا بطرف املسجد، مث اثين مث اثلث، مث الناس
نظران ما يف مسجد، عشر خيام، عشرين خيمة وين يروحني ذوال؟ وهل من املناسب أن يقول القدوة 

يطلبه  هلؤالء: ضفوا خيامكم خالص ال تعتكفون، أو يبدأ بنفسه قبل يتمثل أمره؟ يبدأ بنفسه؛ ألن الذي
 هو يطلبه األتباع، وهم مل يعتكفوا إال ملا رأوه اعتكف، وما ضربوا األخبية إال ملا رأوه ضرب، وهللا املستعان. 

يف تلك السنة ترك االعتكاف يف رمضان؛ لكنه قضاه يف شوال، قضاه يف  -عليه الصالة والسالم-فالرسول 
ا يف اعتكاف ضفوا خيامكم، اي هلل شيلوا شوال، ليس من املناسب أن يقول القدوة: اي هلل خالص م

أاثثكم، وهو ابقي؛ ألن القدوة ال بد أن يكون قدوًة ابلفعل قبل أن يكون قدوًة ابلقول، ولذا قّوض خباءه 
 ، ترك االعتكاف يف تلك السنة. -عليه الصالة والسالم-

وهي  - عليه وسلمصلى هللا-أهنا كانت ترجل النيب  -رضي هللا عنها-واحلديث الثاين حديث عا شة 
حا ض، وهو معتكف يف املسجد، ويف حجرهتا يناوهلا رأسه، خروج بعض بدن املعتكف ال يؤثر يف 

يناوهلا رأسه،  -عليه الصالة والسالم-االعتكاف، أما خروج مجيع البدن يؤثر يف االعتكاف، هنا الرسول 
يست بنجس، إمنا طاهرة، وال تؤثر وهي يف حجرهتا، وهي حا ض، تباشره وهي حا ض، فاحلا ض طاهرة، ل

فيما متسه، ولو كانت يدها رطبة، فال تؤثر فيما متّسه، ولو وضعت يدها يف ما ع مل ينجس، إمنا يتقى منها 
 -عليه الصالة والسالم-موضع النجاسة، الذي هو موضع احليض، أما بقية بدهنا فطاهر، ولذا كان النيب 

ومثل هذا اخلروج اجلز ي ال  -عليه الصالة والسالم- ض وترجله يناول عا شة رأسه وهو معتكف، وهي حا
يؤثر يف االعتكاف، خبالف اخلروج الكلي، ويف رواية: كان ال يدخل البيت إال حلاجٍة اإلنسان أمر ال بد 
منه، إال ألمٍر ال بد منه، بعض الناس إذا اعتكف ال جتد أدىن فرق بني اعتكافه وعدم اعتكافه، يعتكف يف 

األواخر مث بعد ذلك عنده التلفون، ومعه اجلوال من األصل، حتضر له اجلرا د، حيضر له طعامه على  العشر
وقته كاملعتاد، ومساره الذين كان يسمر معهم يف االسرتاحات جيونه يف املسجد، هذا اعتكاف هذا؟ املقصود 

ن جمالسة الناس، فضول لعبادته، وترك الفضول من كل شيء، م -جل وعال-من االعتكاف اخللوة ابهلل 
الطعام، فضول األكل، فضول الكالم، كل هذا خيفف منه بقدر اإلمكان، ولذا كان ال يدخل البيت إال 
حلاجة اإلنسان اليت ال ميكن قضاؤها يف املسجد، ويف رواية: أن عا شة قالت: إين كنت ال أدخل البيت إال 

حاجة اإلنسان اليت ال بد منها، واملريض يف البيت للحاجة، هي معتكفة ال تدخل البيت إال حلاجة، يعين 
يوجد يف بيتهم مريض، "واملريض فيه، وما أسأل عنه إال وأان مارة" يعين إذا كان ما هو على الدرب ليس 
على الطريق ما رأته، وإمنا تسأل عنه كيف فالن كيف فالن؟ وهي ماشية، وعلى كل حال اعتكاف املرأة 



واملرأة شقيقة الرجل يف مثل هذا إال أنه ال بد من أمن الفتنة، يعين لو قالت أجره مثل اعتكاف الرجل، 
امرأة: أان أريد أن أعتكف يف مسجد يراتده الناس، وليس معها من حيفظها ممن يعتدي عليها، قيل هلا: 

يت ارتكاب أخف الضررين اتركي االعتكاف، ال بد من أمن الفتنة، حاجة اإلنسان فّسرت بقضاء احلاجة ال
هي البول والغا ط وشبهه والطعام إذا مل يتمكنوا من إدخاله املسجد، ومنعوا منه خيرج للطعام؛ ألنه ال بد 

 منه.
قال: قلت: اي رسول هللا إين كنت نذرت يف  -رضي هللا عنه-يقول: يف احلديث عن عمر بن اخلطاب 

ومل يذكر بعض الرواة  ))فأوف بنذرك((ل: اجلاهلية أن أعتكف ليلًة، ويف رواية: يومًا يف املسجد احلرام، قا
عليه الصالة -يومًا وال ليلة، اعتكف يف اجلاهلية، وهي ما قبل اإلسالم سواء كان العام ببعثة النيب 

أو اخلاص إبسالم الرجل مثاًل، يعين اجلاهلية ابلنسبة لعمر إىل أن أسلم، ابلنسبة أليب بكر إىل أن  -والسالم
جاهلية، إن أتخر إسالمه فهو يف جاهلية إىل أن أسلم، فمراده قبل أن يسلم، إين  أسلم، فما قبل هذا كله 

كنت نذرت يف اجلاهلية يعين مراده قبل أن يسلم، جاهليته هو، وقد يريد بذلك اجلاهلية العامة، يعين قبل 
 . -عليه الصالة والسالم-بعثة النيب 

عليه الصالة -قربة يلزمه الوفاء هبا؛ ألن النيب "كنت نذرت يف اجلاهلية" فنذر الكافر إذا نذر الكافر 
أمره بذلك، وهل يؤمر ابلوفاء به حال كفره؟ هو عبادة، لو نذر كافر  ))أوف بنذرك((قال له:  -والسالم

يصلي قال له: أوف بنذرك؟ ال؛ ألنه ال تصّح منه حال كفره؛ لكن يؤمر هبا إذا أسلم، وحتقق شرطها، 
ذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلًة، والليل ليس حماًل للصيام، ويستدل هبذا من ومثله االعتكاف، إين كنت ن

مل يشرتط الصيام يف االعتكاف، يقول: يعتكف ولو مل يصحبه صيام، ويف روايٍة: "يومًا يف املسجد احلرام" 
ل يف اعتكف ليلة بيومها، بدليل أنه قا -رضي هللا عنه-والذين يشرتطون الصيام جييبون عن حديث عمر 

ومل يذكر بعض الرواة يومًا وال ليلًة؛ لكن  ))فأوف بنذرك((الرواية األخرى: "يومًا يف املسجد احلرام" قال: 
ذكره بعضهم ومن حفظ حجة على من مل حيفظ، يف املسجد احلرام ال بد أن يفي بنذره يف املسجد احلرام، 

النبوي أو املسجد احلرام، من نذر أن  لو نذر أن يعتكف يف املسجد النبوي لزمه أن يعتكف يف املسجد
يعتكف يف املسجد األقصى، لزمه أن يعتكف يف املسجد األقصى، وإن اعتكف فيما هو أفضل منه أجزأه؛ 
لكن ال يعتكف فيما دونه، ينذر للمسجد احلرام مث يعتكف يف املسجد النبوي ال، ينذر االعتكاف يف 

اآلفاق، ال، ما يكفي، ال بد أن يفي بنذره من أهل العلم املسجد النبوي مث يعتكف يف مسجد األمصار و 
}َواَل ت  َباّشر وه نَّ : -جل وعال-من يرى أن االعتكاف ال يكون إال يف املساجد الثالثة؛ لكن عموم قوله 

ثة فرده يشمل مجيع املساجد، وأما ما جاء يف املساجد الثال [( سورة البقرة399)]َوأَنت ْم َعاّكف وَن يف اْلَمَساّجّد 



، ونسب الصحايب إىل الوهم، على كل حال االعتكاف عند عامة أهل العلم -رضي هللا عنه-ابن مسعود 
 جيوز يف سا ر املساجد اليت جيمع فيها، يعين تصلى فيها صالة اجلماعة.

ا أعتقه -عليه الصالة والسالم-تزوجها النيب  -رضي هللا عنها-عن صفية بنت حيي بن أخطب أم املؤمنني 
صلى هللا عليه -بعد السيب، وجعل عتقها صداقها، قالت: "كان رسول هللا  -عليه الصالة والسالم-النيب 
وحتدثت معه ساعة، "مث  -عليه الصالة والسالم-معتكفاً، فأتيته أزوره لياًل فحدثته" زارت النيب  -وسلم

عي، واملسألة ليل، وهذه امرأة حتتاج قمت ألنقلب" يعين ألنصرف أرجع إىل بييت "فقام ليقلبين" يعين يرجع م
جبوار  -عليه الصالة والسالم-من حيفظها، ويؤنسها يف الطريق مع أنه الطريق ما يف طريق يذكر، بيوته 

املسجد "فقام معي ليقلبين، وكان مسكنها يف بيت أسامة بن زيد" يعين كانت تسكن عند أسامة؟ البيت 
، فعرف ببيت أسامة، وقت رواية احلديث يعرف ببيت -والسالمعليه الصالة -آل إىل أسامة بعد النيب 

، فمّر رجالن من األنصار أسيد بن حضري  -عليه الصالة والسالم-أسامة؛ لكن قبل كان من بيوت النيب 
أسرعا يف املشي، رأاي  -صلى هللا عليه وسلم-كما يف بعض الرواايت وعباد بن بشر، فلما رأاي رسول هللا 

يعين ال  ))على رسلكما إهنا صفية((مع زوجته أسرعا يف املشي، فقال:  -الة والسالمعليه الص-النيب 
، فقاال: "سبحان هللا" تنزيه هلل -عليه الصالة والسالم-تستعجلون، إمنا هي صفية بنت حيي، يعين زوجته 

ه علي-يعين هل يشك صحايب بنبيه  -عليه الصالة والسالم-وتعّجب من اعتذار النيب  -جل وعال-
؟ ما يشّك فيه، من شّك فيه يكفر؛ لكن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم، يعين قد -الصالة والسالم

))إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم، يوقع اإلنسان يف حرج فقاال: "سبحان هللا اي رسول هللا" فقال: 
أمر نفسي ما يتحدث به؛ لكن مثل يعين ولو كان  وإن خفت أن يقذف يف قلوبكما شراً، أو قال شيئاً((

عليه الصالة -هذا ال جيوز أن خيطر على ابل املسلم، وعلى هذا متنع مجيع األسباب املوصلة إليه، يعين له 
أن يقول هذا الكالم، وللصحايب أن يقول مثل هذا الكالم، ال ميكن أن يتطرق للصحايب أدىن  -والسالم

من هو غري  -عليه الصالة والسالم-؛ لكن من دون الرسول -صلى هللا عليه وسلم-شك يف رسول هللا 
معصوم، ولو علت منزلته قد جيول يف خاطر اإلنسان ما جيول، ال سيما إذا عرف التساهل من بعض الناس 
ثقته مطلقة بنسا ه ومن حتت يده، يقول بعضهم وينتسب إىل العلم: ثقتنا بنسا نا أعظم من أن نشك فيها 

ع سا ق أو راحت إىل املدرسة أو راحت املستشفى أو ما أشبه ذلك، ثقتنا بنسا نا إذا خرجت أو دخلت م
أعظم، هذا ما هو صحيح، وما وقعت اجلرا م إال هبذه الطريقة، الثقة ابلنساء واالعتماد على األجنيب، وخال 

طان جيري من ابن ))إن الشيالرجل ابملرأة استشرفها الشيطان، وكان الشيطان اثلثهما، فيهتم هبذه املسألة، 
نعم على اإلنسان أن يظهر براءته  أو قال شيئاً(( ،آدم جمرى الدم، وإين خفت أن يقذف يف قلوبكما شراً 

مما خيشى أن يتهم به، أوالً: ال يوقع نفسه مواقع التهم لكن إذا وجد يف مكاٍن من غري قصد ما دري مر مع 



ما وجد إال أشرار وانس.. وقال: وش اللي جابنا طريق يراتده بعض أهل السوء فخشي أن يظن به وتلفت 
هنا، جاء هو خطأ، فينبه إىل أنه جاء خطأ، يعين شخص يقف عند اببه ليموزين ويضرب البوري وتطلع 
البنت ويركب، هو خاهلا، صاحب الليموزين خال البنت أخو أمها، والناس يشوفون يف الشارع وكذا، يقول: 

نبه على مثل هذا لئال يوقع نفسه موقع التهمة، أو أخو الزوجة مثالً ال سيما اي إخوان ترى أان خال البنت، ي
إذا كان من أهل العلم من يقتدى به؛ ألنه يوقع يف أنفس الناس حرج، صحيح صاحب الليموزين أخو 
الزوجة أو خال البنت، ضرب البوري ونزلت فتحت الباب، الناس إيش بيقولون؟ عامة الناس يقولون: 

اهل، أقل األحوال أنه مفرط، خيلي بنته تركب مع راعي ليموزين؛ لكن هو بدوره أيضاً أن يقول: الشيخ متس
ترى صاحب الليموزين هو خال البنت اي اإلخوان، هذا فالن بن فالن أخو الزوجة، لئال يقذف يف قلوب 

ذلك إىل االقتداء به، الناس من اهتام هذا اخلرّي، هذا الفاضل، وإنزاله يف غري منزلته، وقد يتعدى األمر 
يقول: ما دام الشيخ فالن هذا يركبوا ليموزينات، والبنات يروحوا واحلرمي راحيات جاايت، إذًا ما يف شيء، 

يقول:  -عليه الصالة والسالم-فهذا متأكد ال سيما يف حق من يقتدى به من أهل العلم، إذا كان النيب 
يربأ من العهدة ويربأ من االهتام هبذا التصرف، ويف روايٍة:  فغريه من ابب أوىل، ))على رسلكما إهنا صفية((

"أهنا جاءت تزوره يف اعتكافه يف املسجد يف العشر األواخر من رمضان" الزايرة مطلوبة، وجتدد العهد مع 
طول البعد والوقت ويتفقد اإلنسان أهله هبذه الزايرة اخلفيفة اليت ال تؤثر على االعتكاف؛ لكن لو كان 

ده أربع زوجات وكل واحدة عندها مجع من البنني والبنات وصاير املسجد طريق من البيت إىل شخص عن
املسجد، هذوال راحيني وهذوال جايني، حمدد لكل شخص جيلس معه ربع ساعة، أربعة، مخسة، وتنتهي 

هم الليلة، والذي بعده، ينتهي رمضان وكله زايرات، هذا ينايف مقتضى االعتكاف، اي أخي اجلس عند
تبغيهم يرتددون عليك مبثل هذه الطريقة، ولو مد هلم الوقت بعد كل واحد ساعة انتهى رمضان وهو كله 
زايرات، ليس هذا املقصود منه؛ ألن هذا ينايف مقتضى االعتكاف؛ لكن ما مينع أن يزار وأيتيه من أهله من 

مبا ينفعه يف دينه، يوصي املرأة على يريد تعاهده، وإذا كان حباجة إىل أن يذكره ابهلل يعظه يوجهه يوصيه 
أوالدها، وأيمر الكبري ابالنتباه إلخوانه الصغار، ما يف أبس؛ ألن هذا كله خري، ودعوة إىل اخلري، يعين ما 
يؤخذ من هذا احلديث ترتيب زايرات حبيث تقضي على مجيع املدة، ما يبقى إال وقت النوم، نعم بعض 

عليه جدًا االعتكاف، صعب ترى اي اإلخوان للذي ما تعود، ولذلك الناس الذي ما تعود اخللوة يصعب 
يرتب زايرات الزمالء يف هذا الوقت، بل بعضهم يصحب معه أعمال يريد القضاء عليها، بعضها تكون 
علمية مثاًل، شيخ كبري عليه رسالة ييب يناقشها ثالثة جملدات، قال: فرصة يف العشر فاضيني فاضيني، يقول: 

يد نناقش الطالب ونراتح منهم، ويراتحون منا، هذا اعتكاف؟! هذا ليس ابعتكاف، وإن كان جمرد ما نع



، وملناجاته، وللتلذذ -جل وعال-علم وخري وفضل؛ لكن االعتكاف إمنا هو لألعمال اخلاصة، للخلوة ابهلل 
 مبناجاته، وتالوة كالمه. 

 العشر األواخر من رمضان، فتحدثت عنده يقول: "ويف رواية أهنا جاءت تزوره يف اعتكافه يف املسجد يف
ساعة" يعين مدة من الزمان، يعين ال يلزم منها أن تكون ستني دقيقة، ساعة فلكية، ال، هم ال يعرفون هذه 

معها يقلبها" يعين  -صلى هللا عليه وسلم-الساعات؛ لكن مقدار من الزمن، مث قامت تنقلب فقام النيب 
غ ابب املسجد عند ابب أم سلمة" مث ذكره مبعناه، مر رجالن من األنصار.. يعيدها إىل بيتها "حىت إذا بل

 اخل، وقال هلما ما قال، وقاال له ما قاال، يف الرواية السابقة. 
 وهبذا يكون انتهى القدر احملدد شرحه يف هذه الدورة من كتايب الزكاة والصيام، وهللا أعلم. 

 ينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1كتاب الحج ) –عمدة األحكام 

 )لبس المحرم من الثي   ال ب   م  -ب   المواق)  
 الش)خ/ عب  الكريم بن عب  هللا الخض)ر

 
 وعل  آله وصحبه أجمع)ن. حم نب)ن  م ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله ،الحم  هلل ر  الع لم)ن

 قب  الب ء نحي الجميع بتحية اإلس م ونقو   الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.
 لوق  ال يستوع  شرح هذه فوهو أن ع   األح  )  تزي  عل  أربع)ن، والس ع   خمس،  ،ننبه إل  أمر مهم ..

إلكم   هذه األح  )  في هذه اللي لي الخمس،  وعل  هذا سوف نسلك مسلكً  من سب ً  ،األح  ) ، الوق  ال ي في
ح  ت   المن سك من الزا  في سبعة ر  وأشبه م  ي ون ب لتعل)ق حس  الح جة، والبس  لمس ئ  الحج له مظ نه، ش  

ح  ت   المن سك من صحيح البخ ري في أشرطة  ث)ر ، من أرا  ر  ح )  ج بر في الحج وش   حر  عشر شريطً ، وش  
غ)ره  مم  سج  أله  العلم وم   ت  في و أح  م الحج ومس ئلة )رجع إل  هذه األشرطة التوسع في معرفة 

 الب  ، فنشرح شرحً  من سبً  تكون فيه الموازنة ب)ن ع   األح  )  مع ض)ق الوق .
العم   لإلم م الح فظ عب  الغني عب  الواح  بن سرور المق سي،  ت   عني به أه  العلم منذ ت ليفه، ف  تك   

ج  ترجمة لع لم وج  بع  ت ل)ف هذا الكت   في القرن الس بع إل  )ومن  هذا إال وتج  من أولوي   محفوظ ته ت
ي اقتصر ف)ه  المؤلف عل  م  صح من أح  )  األح  م، توالمقصو  بذلك العم   الصغرى ال الكبرى، ال ،العم  

ط في العم   الكبرى؛ ومن معه الكت ب ن وشرطه ف)ه  أن تكون هذه األح  )  من الصحيح)ن، وتوسع في الشر 
نج  عل  سب)  المث   في ب اية  ت   الحج ح )ث ن ال )وج ان في الصغرى وهم  موجو ان في الكبرى  ،يق رن 

األو  منهم  ضع)ف والث ني  ذلك، ب     منهم  ضع)ف ضعفه ش ) ، ال ) خ  تح  شرطه في العم   
ذا أطلق  ف لمرا  الصغرى، إذا أطلق  العم   ف لمرا  به  ، الصغرى، ومن هن  ت تي أهمية  ت   العم  وا 

 الصغرى.
عل     ح   العم   الكبرى ف)ه  أح  )  زائ   يستف   منه ، لكنه  ليس  عل  شرط المؤلف في الصغرى، 

ط ألنه اشتر  ؛فتنظر في العن ية أواًل ب لصغرى لصحة أح  )ثه ، وانتق ء متونه ، نعم خرج عن شرطه شيء يس)ر
أال ) خ  في الكت   إال م  اتفق عليه الش)خ ن، أ خ  في الكت   بعض م  تفر  به البخ ري، وبعض م  تفر  به 

 مسلم، ووهم في بعض، وهذا شيء يس)ر ج ًا في بعض الرواي   التي ال توج  عن هم .
قب  جمع غف)ر  مشروح من ،فهو معروف عن  أه  العلم ؛عل     ح    ت   العم   ليس بح جة إل  التعريف

ن   ن ص حبه حنبليً  لكنه مشروح من قب  علم ء ش فعية وحن بلة وم لكية،  من أه  العلم في المذاه   له ، وا 
 تع ل   -رحمه هللا-عن ن  الترجمة، يقو  المؤلف م، وغ)ره

م    الكت ، والكت بة  ررن  مرارًا أنه مص ر  ت  ي ت   ت بً  و ت بة و تبً  وعرفن  أن الم      الكت     ت   الحج
ت   عل  الجمع، ق لوا  تكت  بنو ف ن إذا اجتمعوا، ومنه ق)  لجم عة الخ)   ت)بة، وهذا   م م رور، يق   في 



 ت   الحج ، و     ت   من  ت  العلم، هن  يطلق الكت   ويرا  به اسم المفعو  الم تو ، الج مع لمس ئ  الحج
 .ئ  الحجالمرا  به هن  الم تو  الج مع لمس 

ف رايحجون عرفوه في اللغة ب نه القص ،   والحج  يعني يقص ون.، س  َّ الز  برق ن  الم ز ع 
ألن الحج المرا  به هن  م  يشم  العمر ، ألنه أ خ  أح  )  العمر  في  ؛وهو قص  م ة أل اء أح  النس )ن هن 

 )  هذا الكت   أح  )  العمر .الحج فيطلق الحج هن  بمعن ه الع م وهو القص ، ولذا أ رج في أح  
 ت   الحج  الحج أح  أر  ن اإلس م، وأح  مب نيه العظ م، ج ء  النصوص التي ت   عل  أنه ر ن من أر  ن 

بني اإلس م عل  خمس  شه    أال إله إال هللا وأن محم ًا   اإلس م، ومن أشهره  ح )  ابن عمر المتفق عليه  
)ت ق م الص   وا  عني تق يم الحج عل  أ المتفق عليه، في هذا  (( ء الز    والحج وصوم رمض نرسو  هللا وا 

  ت به عل  ذلك، فق م المن سك عل  الصي م. مرجح عن  اإلم م البخ ري ولذا بن الصي م، وهو ال
شه     خمسة عل  اإلس م بني    ق  ج ء في صحيح مسلم من ح )  ابن عمر أيضً  في الح )  نفسه أنه 

ق مإال هللا وأن محم ًا رسو  هللا أال إله  )ت ء الص   وا   .((والحج رمض نصوم و  الز    وا 
اية التي ف)ه  تق يم الحج و والر  ،"والحج رمض نصوم  ال"  ق   "رمض نوصوم  الحج"  رج  له ق ئ ، ق   فق  

رضي هللا - عمر عل  الصي م في الصحيح)ن، وهذا االست راك من ابن عمر عل  هذا الق ئ  في مسلم،   ن ابن
عليه -أرا  أن )ؤ   هذا الق ئ ، وأن الح )  محفوظ عن ه عل  الوجه)ن، محفوظ عن ه عن النبي  -م عنه

عل  الوجه)ن، فلم  است رك عليه وق    "الحج وصوم رمض ن" ق    "ال صوم رمض ن والحج"  -الص   والس م
ن   ن ال )نفي الرواية األخرى.ع -عليه الص   والس م-وهو مت ك  من روا)ته عن النبي   ل  هذا الوجه، وا 

ومنهم من يقو   أن ابن عمر نسي، نسي الرواية الذي ف)ه  تق يم الحج عل  الصي م، وعل     ح   جمهور 
واية تق يم عل  ذلك مؤلف  ، لكن اإلم م البخ ري   نه رجح ر  اأه  العلم عل  تق يم الصي م عل  الحج، وبنو 

 عل  ذلك ترت)  الكت  .بن  الحج عل  الصي م ف
  حو  األر  ن الخمسة

مر  أن أق ت  الن س حت  أ  األر  ن الخمسة  ب لنسبة للر ن األو  من لم ي   به لم ) خ  في اإلس م أصً ، 
 ((.حت  يقولوا ال إله إال هللا  ، أو((ال إله إال هللان يشه وا أ

   ن هذا اتف ق منهم عل   فر ت رك الص  .و الص    المنقو  عن الصح بة تكف)ر ت رك الص  ، 
ق   به جمع  ،عن  أه  العلم بقية األر  ن من الز    والصي م والحج القو  ب فر ت رك    واح  منه  قو  معروف

، فت رك الز    الممتنع من  فع  ،من أه  العلم ًَ ولو اعترف ب لوجو ، أم  إذا أن ر الوجو  فهو   فر إجم عً 
ن   ن مقرًا الز      فر ع ن  بعض أه  العلم ولو أقر ب لوجو ، الذي ال يصوم   فر عن  جمع من أه  العلم وا 

ن اعترف ب والقو  ب فره  لوجو . ب لوجو ، الذي لم يحج أوال يحج أو ال )نوي الحج   فر عن  بعض أه  العلم وا 
ن، وعل     ح   جمهور أه  العلم رواية عن اإلم م أحم  نقله  ش)خ اإلس م بن تيمية وغ)ره في  ت   اإليم 

ِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ } عل  أنه ال ي فر إذا اعترف ب لوجو ، لكن األمر ج  خط)ر، ولذا ج ء في آية الوجو   َوّللِ 
ِه َسِبيال   َتَطاَع ِإَلي  ِت َمِن اس  َبي  في هذا إش ر  إل    [،( سور  آ  عمران79 ] {َوَمن َكَفرَ } بع  ذلك ق    {ال 

ن لم تكن نص لكنه  مؤذنة ب ن له أص .الق  و  الث ني، وا 



لم ف ت  إل  األمص ر أن )نظروا من   ن  له ج   يستطيع به  أن يحج  -رضي هللا عنه-عمر بن الخط   
 يحج أن تضر  عليه الجزية، "اضربوا عل)هم الجزية، م  هم بمسلم)ن، م  هم بمسلم)ن"، ف ألمر خط)ر.

عل  الحج بنفسه وم له، ومع ذلكم )ت خر، الش   يقو    ق  ر ،س يستطيع أن يحجوالتس ه  من  ث)ر من الن 
والش بة تقو   إذا تزوج ، ويتعللون ويتعذرون ب عذار ال قيمة له ، وأسم ء بن  عميس في الطلق  ،إذا تخرج 

صح بة وعن ية اهتم م اليعني  عن الم )نة، تطلق، ج ءه  المخ ض وتخرج إل  الحج وتل  في المحرم عشر   )لو
الصح بة تختلف عن تس هلن  وتراخ)ن  هللا يعفو ويس مح، هذا ر ن من أر  ن اإلس م م  ت ري م  تحمله األي م 

؟ ولذا المرجح عن  أه  أو ال تتم ن ب لنسبة لك، ال ت ري م ذا يق ر لك، ه  تتم ن في غ)ر هذا الع م أن تحج
 خي.العلم أن الحج واج  عل  الفور، ال عل  الترا

وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمينبسم هللا الرحمن الرحيم، 
 .كتاب الحج: باب المواقيت تعالى: -رحمه هللا-أما بعد: قال المؤلف ، أجمعين

 يذ ةالمدين ألهل وقت -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  نأ -رضي هللا عنهما- عباس ابنعن عبد هللا 
 عليهن أتى ولمن لهن هن))، وقال: يلملم اليمن وألهل المنازل قرن  نجد وألهل ،الجحفة ماالش وألهل ،الحليفة

 .((مكة من مكة أهل حتى أنشأ حيث فمن ذلك دون  كان ومن ،العمرة وأ الحج أراد ممن نلههأ غير من
  ما يلبس...أن رجال  قال: يا رسول هللا -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمر 

 ح )  ابن عمر، الح )  الث ني، )ه  أه  الم )نة
))يهل أهل المدينة قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمر  

- قال عبد هللا: وبلغني أن رسول هللامن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل(( 
 .))ويهل أهل اليمن من يلملم((قال:  - عليه وسلمصلى هللا

  ب   المواق) ، الب   في األص  م  ) خ  ويخرج منه، ف ألص  هو للمحسوس مث  هذا -رحمه هللا-يقو  
الب   الذي ) خ  ويخرج منه، ويستعمله أه  العلم لم  يضم مس ئ ، وفصو  غ لبً ، وهو في هذا االستعم   

 ص عن  أه  العلم.حقيقة عرفية، عرف خ 
  المواق)  جمع ميق  ، والمواق)  عن  أه  العلم تنقسم إل  زم نية وم  نية، والمرا  هن  الم  نية، ب   المواق) 

ه  الشهر الث ل    م  أو  شوا  والقع  ، وعشر من ذي الحجة، عل  خ ف ب)نهم،  والمواق)  الزم نية للحج
 العشر األو  منه.

وغ)ره  من األح  ) ، لكن عن ن   -رضي هللا عنهم-  ء  في ح )  ابن عب س وابن عمرالمواق)  الم  نية ج
   يعني ح   أله  الم )نة وقَّ  -صل  هللا عليه وسلم- أن رسو  هللا -رضي هللا عنهم -ح )  ابن عب س  أوالً 
ني ح  ، ف  )جوز وق  يع ،الحليفة، وعل  هذا إذا ح   الش رع ش)ئً  ه  )جوز تج وزه؟ ال )جوز تج وزه اذ

 تج وزه، خ فً  لمن يقو  أن هذه الصيغة ال ت   عل  الوجو .
 ألبي ر م  ن معروف قر  الم )نة وهو أبع  المواق)  من م ة، ب  أله  الم )نة ذا الحليفة  وهو المعروف وقَّ 

م ص ح  وه  و قة، فة، وأله  نج  قرن، بإس  ن الراء قرن المن ز  وهي أم كن معروفة مطرو جحوأله  الش م ال
 ني، وأخط  في م  نه أيضً .الصح ح ح)  زعم أن قرن بفتح الراء قر ن ونس  إل)ه  أويس القر  



 المقصو  أن ص ح  الصح ح وهم في الضب  والتح ) ، ونسبة أويس.
  هن   -عليه الص   والس م-وأله  اليمن )لملم، ويق   له ألملم، ويقولون اآلن  لملم، ب ون ي ء وال همز، وق   

  ولمن أت  عل)هن مرا  أهله ، الهن  أي هذه المواق) ، لهن  أي أله  تلك الجه  ، أو لتلك الجه   و  لهن((
شخص من أه  العراق مر ب لم )نة يحرم من ذي الحليفة، شخص من أه  نج  يحرم من ذي  ،من غ)ر أهلهن((

 .وه ذا.الحليفة، شخص من أه  اليمن مر ب لط ئف يحرم من قرن المن ز  
 .  هن لهن ولمن أت  عل)هن من غ)ر أهلهن ممن أرا  الحج والعمر ((

الحليفة فلم يحرم منه إل  أن وص  إل   ذاش مي مر ب لم )نة وتج وز    ولمن أت  عل)هن من غ)ر أهلهن(( 
ال وزه وق     اإلحرام وق  مر بذي الحليفة أجله إل  الجحفة، أو نج ي مر بذي الحليفة وتج ميق ته، ش مي أجَّ 
  هن لهن ب اًل من لبس اإلحرام أربع س ع   أذه  إل  الس)  وألبس اإلحرام أق  من س عة، أحرم من الس) ، 

 ه  )لزمه شيء أو ال )لزمه؟ولمن أت  عل)هن من غ)ر أهلهن(( 
  ط ل   ...............

ي من قرن المن ز  ولو مر بغ)ره ي ون األص  أن هذه المواق)  أله  تلك الجه  ، فإذا أحرم النج  لهن((   هنَّ 
ذا أحرم من ذي الحليفة ي ون عم   هن لهن((  -عليه الص   والس م-عم  بقوله  -بقوله   عم  ب لظ هر، وا 

  مقتض  ت ج)  اإلحرام إل  ميق ته األصلي عم   ولمن أت  عل)هن من غ)ر أهلهن(( -عليه الص   والس م
حر    هن لهن(( لطرف األو ، ب   ولمن   -عليه الص   والس م-امه من الميق   الذي مر به يقتضيه قوله وا 

ش مي مر ب لم )نة وق    لن أحرم من اآلن، الجحفة  الفع ،  لكن إذا فع  هذا أت  عل)هن من غ)ر أهلهن((
أت     ولمن  -عليه الص   والس م-  اإلحرام إل  أن وص  الجحفة، ال شك أنه مخ لف لقوله ق امي، وأجَّ 

فه  عليه من    هن لهن((  -عليه الص   والس م-لكنه له أن يقو   أن  عمل  بقوله  عل)هن من غ)ر أهلهن((
 شيء؟ ه  عليه من ب س؟

لزمه جمهور أه  العلم إن لم تج وز الميق   ب لكلية، )   هذه المس لة، بغض النظر عن ،أواًل من تج وز الميق  
عم تهم في ذلك  له خبر ابن عب س، وهذا هو القو  الوس  في هذه  ،عب س )رجع قب  إحرامه ب م، لخبر ابن

ن   ن سع)  بن جب)ر يقو   ال شيء عليه، ومن السلف من يقو   ف  حج له، من تج وز الميق    !المس لة، وا 
 أن حجه صحيح لكن عليه  م )جبره، ألنه ترك قوالن في طرف)ن، لكن القو  المعتم  عن  جمهور أه  العلم

 نسك، وهو اإلحرام من الميق  .
   هن لهن((ن تي إل  مس لتن  في الش مي الذي أج  اإلحرام إل  الجحفة وق  مر بذي الحليفة، هو عم  بقوله  

ال م  )لزمه؟ عن     ولمن أت  عل)هن من غ)ر أهلهن((  -عليه الص   والس م-وخ لف قوله  ه  )لزمه شيء وا 
 ؛وهو األص  فيه، وجمهور أه  العلم )لزمونه ب ل م ،من ميق ته المح   له شرع ً  ألنه أحرم ؛م لك ال )لزمه شيء
م   ام مر بهذه الميق   فهو    ولمن أت  عل)هن من غ)ر أهلهن((  -عليه الص   والس م-لمخ لفته لقو  النبي 

عليه الص   -  النبي سواًء   ن من أه  الم )نة أو من غ)رهم، ورأي اإلم م م لك وجيه، لهذا أن يقو  هميق ت
وعل     ح   األحوط في هذه    هن لهن((ق      ،وق  لن  مع شر أه  الش م هذا الميق   وامتثل -والس م

   المس لة أال )تج وز الميق   الذي يمر به أواًل.



هذا أنه ال معن    أرا  الحج أو العمر ((   ممن ،  ولمن أت  عل)هن من غ)ر أهلهن ممن أرا  الحج أو العمر ((
اإلحرام إال بهذا الق) ، بق)  إرا   النسك، إرا   الحج أو العمر ، وعل  هذا الذي )ري  ال خو  إل  م ة ممن  ه)لزم

 والعمر  عليه إحرام، )لزمه أن يحرم؟أال )ري  الحج 
ال إذا أرا  الحج تع ل ، ال )لزمه أن يحرم إ -رحمه هللا-عل  هذا ال )لزمهم أن يحرم، وهذا قو  اإلم م الش فعي 

 .أو العمر 
واألئمة الث ثة أبو حنيفة وم لك وأحم  عل  أنه )لزمه أن يحرم م  لم تتكرر ح جته، لكن الح )  صريح، مفهوم 

  ممن أرا  الحج أو ولذا يقو    -ب إلحرام– الح )  صريح في ع م إلزام من ال )ري  الحج والعمر  ب لنسك
 ((.العمر 

يعني من   ن منزله  ون المواق) ، ب)ن المواق)  وب)ن م ة يحرم من   من ح)  أنش ((ومن   ن  ون ذلك ف  
 ؟!نقو  له ارجع إل  أقر  ميق   وأحرم من ميق تك ،ح)  أنش ، يحرم من ح)  أنش ، شخص س كن في ج  

   عل  ت -الجملة–أه  م ة يحرمون ب لحج من م ة، والعب ر     حت  أه  م ة من م ة((يحرم من ح)  أت ، 
عموم اللفظ )تن و   ،ألنه يقو   حت  أه  م ة من م ة ؛أن الم ي يحرم من م ة مطلقً  سواًء   ن  حج أو عمر 

لكن جمهور أه  العلم عل  أن المعتمر  ،الح ج والمعتمر، فيحرم الم ي من م ة سواًء   ن نس ه حجً  أو عمر 
جمع في نس ه ب)ن الح  والحرم، أم  الح ج ال )لزمه أن ل)؛ ال ب  أن )خرج إل  الح ، ال ب  أن )خرج إل  الح 

وعرفة من الح ، وعل  هذا حم  أه  العلم هذا الح )  عل   ،ألنه سوف )خرج من وقوف ؛)خرج إل  الح 
عليه الص   -الح ج  ون المعتمر، م  الذي )خرج المعتمر من هذا النص؟ نعم ح )  ع ئشة وأن النبي 

 -عليه الص   والس م-أن )ذه  به  إل  التنعيم فتحرم من هن ك، والرسو   أمر عب  الرحمن -والس م
وصح بته معه في االنتظ ر، ولو   ن اإلحرام من م ة )جزئ أو ي في لم  تكلف و لف غ)ره ب ن تخرج إل  الح  

 تحرم منه، فهذا من الع م المخصوص.ف
  )ه  ق     -صل  هللا عليه وسلم- ن رسو  هللاأ -رضي هللا عنهم -ح )  عب  هللا بن عمر   الح )  الث ني

  )ه  ي تي األمر بلفظ الخبر، وح)نئذ ي ون أبلغ،  ؛والمرا  به األمر ،هذا خبر  أه  الم )نة من ذي الحليفة((
أن تنق   -عليه الص   والس م-الجحفة التي  ع  النبي   أه  الم )نة من ذي الحليفة وأه  الش م من الجحفة((

ألن الجحفة في ذلك الوق  قرية  ؛وه  في مث  هذه ال عو  اعت اء -حم  الم )نة تنق  إل  الجحفة-لحم  إل)ه  ا
ال م  )جوز؟ هم هولة، تنق  إل  الجحفة؟ يعني لو ق ر أنه نز  وب ء  ن  فقلن  اللهم أنقله إل  الخرج، )جوز وا 

ال م  عليه الص   -)جوز؟ هذا فع  المشرع  )جوز، ال م  )جوز، لكن هن  انق  حم ه  إل  الجحفة )جوز وا 
 لكن م  العلة؟ السب ؟ -والس م

 طالب..........
 قرية م هولة.

 طالب.........
 .  وأه  نج  من قرن المن ز (( ف)ه  )هو . ،)هو  نعم



  بلغني هذه الصيغة ت     ويه  أه  اليمن من )لملم((ق     -صل  هللا عليه وسلم- ق    وبلغني أن رسو  هللا
 ؟  ويه  أه  اليمن من )لملم((ق     -صل  هللا عليه وسلم- عل  االتص   أو االنقط ع؟ بلغني أن رسو  هللا

 طالب........
نعم االنقط ع، ولذا ب غ   الزهري تحت ج إل  وص ، ب غ   م لك في الموط  تحت ج إل  من يصله ، تول  

 ألنه  منقطعة. ؛ابن عب  البر وصله 
والواسطة    ويه  أه  اليمن من )لملم((ق     -صل  هللا عليه وسلم- مر  وبلغني أن رسو  هللاهن  ق   ابن ع

ال م  هو بمذ ور؟ نعم.  مذ ور والمبلغ مذ ور وا 
 طالب.......

هن ، غ)ر مذ ور، المبلغ غ)ر مذ ور، هذه جملة منقطعة، هن  ه  نقو  إن هذا مرس  صح بي، أو هو منقطع؟ 
 هم؟ نعم.أو متص  فيه راو مب

 طالب.........
 نعم.   ويه  أه  اليمن من )لملم((ق     -صل  هللا عليه وسلم- هن  يقو  ابن عمر  وبلغني أن رسو  هللا

 طالب.........
، المرس  المطلق، مرس  الصح بي م  -عليه الص   والس م- فهم، المرس  م  )رفعه الت بعي إل  النبي )ف ت

ت خر إس مه أو  مم  لم يسمعه منه إم  لصغر سنه أو -عليه الص   والس م-)رويه الصح بي عن النبي 
 .نعمفح مه الوص  عل  الصوا ،  أم  الذي أرسله الصح بي، غ)بته، وله ح م االتص   عن  ع مة أه  العلم

، ه  العلم( وله  ح م عن  أ الصيغة  أنَّ  (أنَّ  ق    وهن  الصيغة  -صل  هللا عليه وسلم- بلغني أن رسو  هللا
( ح م عن(، عن  أه  العلم  أنه ق     -صل  هللا عليه وسلم- رسو  هللاي عن ح م  عن(   نه ق    بلغن  أنَّ

 وبس  هذه المس لة ي خذ الوق . ،الصيغت)ن وق     عن( متصلة و  أن( منقطعة ب)ن خ فً  لمن فرق 
ن ق   ابن عمر بلغني، إال أنه )رويه عن  مب شر  من  -عليه الص   والس م-النبي عل     ح   الح )  وا 

  أله  الم )نة إل  آخره وأله  اليمن )لملم من وقَّ  -عليه الص   والس م-ب ل)  قوله، أن النبي  ؛غ)ر واسطة
غ)ر شك ومن غ)ر واسطة، الح )  األو  ح )  ابن عب س وهو مروي أيضً  عن ابن عمر من غ)ر جزم، من 

ال شك أنه ق   هذا الخبر، مروي من طرق عن ابن  -عليه الص   والس م-لنبي ف  ،غ)ر تر  ، من غ)ر تر  
ألنه ث ب  عن النبي  ؛ب لواسطة وب ونه  ولذا هو من أح  )  الصحيح)ن عمر عن ابن عب س، ب لتر   المذ ور

 من طريق ابن عمر. -عليه الص   والس م-
    ويه  أه  اليمن من )لملم((.  ق   -صل  هللا عليه وسلم- ق    وبلغني أن رسو  هللا

 !بقي أه  العراق، أه  العراق م  ميق تهم؟ ذا  عرق، من الذي وق  لهم ذا  عرق؟
ن   ن له   -رضي هللا عنه-ال إش    في  ون عمر  وق  أله  العراق ذا  عرق، أم  المرفوع ففيه م  فيه، وا 

طلبوا أن  ،ر  األمص ر الكوفة والبصر  وغ)ره طرق ت   عل  أن له أص ، ج ء الصح بة لم  فتح، أو لم  مص
وعمر  ،ويوق  لهم ميق   يحرمون منه، فوق  لهم ذا  عرق، فمن طل  من عمر -رضي هللا عنه-يح   عمر 
وق  لهم ذا  عرق، ق   -عليه الص   والس م-ح)نم  وق  ولم يق  لهم أن النبي  -رضي هللا عنه-ب  عمر 



ال ف ون ي ون خفي عل)هم التوق)  النب وي، ق  خفي عل)هم التوق)  النبوي فطلبوا من عمر وهذا من موافق ته، وا 
 وق  لهم )روى من طرق متع    ت   عل  أن له أصً . -عليه الص   والس م-النبي 

 نعم سم.
  م  ال )لبس المحرم من الثي  

- لبس المحرم من الثياب؟ قال ما ي ،قال: يا رسول هللارجال   أن -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمر 
))ال يلبس القميص وال العمائم وال السراويالت، وال البرانس، وال الخفاف إال أحد ما : -صلى هللا عليه وسلم

يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، وال يلبس من الثياب شيئا  مسه زعفران أو ورس(( 
 .((القفازين تلبس وال ،المرأة تنتقب الوللبخاري: ))و 

 يجد لم من))يقول:  -صلى هللا عليه وسلم- قال: سمعت النبي -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عباس 
 للمحرم((. سراويل فليلبس إزارا   يجد لم ومن خفين فليلبس نعلين

 .الترجمة مط بقة للسؤا  أو للجوا ؟، ب   م  )لبس المحرم من الثي  
فلو   ن     ال )لبس((م  )لبس المحرم من الثي  ، والجوا    ، السؤا  لسؤا ل ،وا أو للج للسؤا مط بقة 

 الترجمة ب لنفي ب   م  ال )لبسه المحرم من الثي   لط بق  الجوا .
عم  )لبسه  -عليه الص   والس م-وعل     ح   م  )لبسه المحرم المسئو  عنه يفهم من الجوا ، سئ  النبي 

ع    -عليه الص   والس م-ور اء، لكنه  إزار -مث ً –ط بق لهذا السؤا  أن يقو   )لبس المحرم، الجوا  الم
ألن الجوا  المط بق ال يم ن حصره، ب)نم  ع م المط بقة مع ش   الح جة  ؛عن المط بقة إل  م  هو أنفع وأهم

 فيه حصر. -عليه الص   والس م-إل  م  أج   به النبي 
ليح   ؛ من الثي  ؟ ق    إزار ور اء ثم احت ج إل  اللون مثً ، ثم احت ج إل  أمور  ث)ر و ق    م  )لبس المحرم ل

 م  )لبس لكن لم  ذ ر الممنوع      عل  أن    م  ع ا هذه )لبسه المحرم،    م  ع ا م  ذ ر )لبسه المحرم.
 ،وهو م  خي  عل  ق ر الب ن ،  ال )لبس الق مص((  -عليه الص   والس م-م  )لبس المحرم من الثي  ؟ ق   

المقصو  أن ، أو رج  أو عنق أو م  أشبه ذلك من ) أو نسج عل  ق ر الب ن ويلحق به م  نسج عل  بعضه، 
   م  )خ ف عل  جزء من الب ن ب لتح )  ال )لبسه المحرم، ف  )لبس القمص، وعل  هذا لو خي  الر اء، ق   

ال م  )لبسه؟  يشم  النصف األعل  من الب ن، خي ط فص     عل  ق ر النص األعل  من الب ن، )لبسه المحرم وا 
 .حرم، و ذا لو خي  النصف األسف  ال )لبسه المحرممال ال )لبسه

الشم غ وم  أشبه و ط قية الح مه  وفي  ويشم     م  يغطي الرأس من عم مة    ال )لبس القمص وال العم ئم((
 ذلك.

 ه  اسميشمل ألنه ؛طويلة أو قص)ر  سواًء   ن  سراوي  طويلة أو قص)ر ، ال )لبس سراوي ،    وال السراوي  ((
 .السراوي ، وهي أيضً  مخيطة عل  ق ر جزء من الب ن

السروا  القص)ر يسمونه التب ن، لكنه قو  مرجوح، العم  ، لبس لال ب س ب رأ  أن وفي الصحيح عن ع ئشة أنه 
 .ه   عل  خ فه عن  ع مة أه  العلم، لكن هذا اجته

 الرأس، وهو في الغ ل  متص  ب لقميص.يغطي  أيش؟  البرنس يغطي   وال البرانس(( 



 .الخف ف التي تغطي الكع    وال الخف ف((
الذي ال )ج  النعل)ن وهو محت ج إل  الخف، ج ء  الرخصة بلبسه     إال أح  ال )ج  النعل)ن فل)لبس الخف)ن((

 قطع، ولذا ق   شريطة أن ي  
عليه الص   -هذا الخبر ق له النبي   وليقطعهم  أسف  من الكعب)ن(( ،ال )ج  النعل)ن فل)لبس الخف)ن  إال أح  

 في الم )نة. -والس م
  من لم )خط  بعرف     -صل  هللا عليه وسلم- ق    سمع  النبي  -رضي هللا عنهم -وح )  ابن عب س 

ألنه  ؛فيه إش ر  إل  القطع، والح جة  اعية إل  البي ن م  في إش ر  إل  القطع، ليس خف)ن((، فل)لبس )ج  نعل)ن
بعرف   حضره من لم يحضر في الم )نة، الح جة  اعية إل  البي ن، ولكون الح جة  اعية ب  ملحة إل  البي ن 

ن ح )  ابن عمر منسوخ، منسوخ إفي هذا الموطن لكثر  من حضر ممن لم يحضر التق)) ، ق   بعض العلم ء  
ب س، وعل  هذا القو  الذي ال )ري  النعل)ن )لبس الخف)ن من غ)ر قطع، والقو  اآلخر في المس لة بح )  ابن ع

 أنه ال ب  من القطع.
غ ية م  هن لك أن ح )  ابن عمر مق) ، وح )  ابن عب س مطلق، والمطلق يحم  عل  المق) ، ال سيم  وق  

ال م  يحم ؟ اتح  الح م والسب ، الق ع   عن  أه  العلم إذا اتح  الح  م والسب  في المطلق والمق)  يحم  وا 
يحم  اتف قً ، إذا اتح  الح م والسب ، وعل  هذا ال ب  من القطع، ولو لم )ذ ر في ح )  ابن عب س، اكتف ًء 
ب لق)  الذي ور  في ح )  ابن عمر، أم  لو   ن الظرف واح  في الح )ث)ن، ال شك أن هذا من أوضح صور 

 .لمق) حم  المطلق عل  ا
وال )جوز ت خ)ر البي ن عن وق   ،لكن الوجه الث ني أو القو  الث ني له وجه وهو أن الح جة  اعية إل  البي ن

ن س بقً  لكن ه     من حضر سمع هذا البي ن، أو الذي يغل  عل  الظن أن أكثر من حضر )   الح جة، نعم ب  
عليه الص   - ن النبي ب -وان هللا عل)همرض-ألنه لم  سمع الصح بة  ؛في عرفة لم يحضر في الم )نة

اجتمع عن ه خ ئق م  البصر  ،أتوه من    ن حية - م  في ح )  ج بر في مسلم-الحج  عل  زمع  -والس م
 .عن يمنيه وعن شم له من أم مه ومن خلفه، م  البصر، فهؤالء أكثرهم لم يسمع الق) 

 القو  المتجه في هذه المس لة؟ م 
أنه  ظ هر، لة حم  المطلق عل  المق)  ال سيم  في مث  هذه الصور  مع اتح   الح م والسب عن ن  مس اآلن 
ح )  ابن عب س، لعله اختلف الح م والسب ، أو  )ذ ر فيوعل  هذا يقطع، ولو لم  ،المق) المطلق عل   يحم 

لسب ، ولذا )ختلف أه  الح م فق ، ال يحم  المطلق عل  المق)   م  هو موضح مفص ، أم  هن  اتح  الح م وا
العلم في القطع، فمن ق ئ  ب لنسخ ح )  ابن عب س ن سخ لح )  ابن عمر لم  ذ رن ، ومنهم من يقو   ال ب  

ت فه،    القو  األو  ب لنهي عنوح )  ابن عب س مق)  بح )  ابن عمر، ويؤيَّ  ؛من القطع إض عة الم   وا 
شك أن األحوط من أرا  االحتي ط لنفسه أن يعم  ب ألش  وهو  القطع إت ف للم   أو ليس بإت ف؟ إت ف، ال

في  -عليه الص   والس م-ألن النبي  ؛ألنه )لزم من العم  ب لمق)  ؛القطع، لكن من عم  ب لقو  اآلخر له وجه
 وق  الح جة إل  البي ن م  ب)ن في ح )  ابن عب س.



، نب  ط)  سالور  هومثل ،له لون ورائحة ،عفران معروفز ال   وال )لبس من الثي   ش)ئً  مسه زعفران أو ورس(( 
 .الريح، وعل  هذا يمنع المحرم من الط)  بجميع ألوانه وأش  له

 .يعني ال تلبس النق     وال تنتق  المرأ (( وللبخ ري 
 وهو م  يغطي ال) .   وال تلبس القف زين(( 

تنتق ،  أيش؟ المرأ  المحرمة، مفهومه أن غ)ر المحرمةالمحرمة،  أيش؟ والمرا  ب لمرأ  هن     ال تنتق  المرأ ((
مفهومه أن غ)ر المحرمة له  أن تنتق ، نعم أبو  او  يق ح في هذه اللفظة، لكن ليس ألح  أن يق ح والخبر في 

 .البخ ري 
 الذي تلبسه ؟ م  النق  م  النق   ،وال إش    في  ون غ)ر المحرمة تنتق ، تلبس النق  ، لكن إيش النق   

 المرأ  المسلمة؟
نق  في حج   الوجه، نق  بق ر ح قة الع)ن لترى منه الطريق بق ر الح جة، ولو زا  عل  هذا الق ر ولو مليم 
واح  من البشر  ص ر إيش؟ سفور وليس بنق  ، ال ب  أن نفهم معن  النق  ، م  )ج)ن  واح  يقو   خ ص 

ال هذا وال أن نضعف م  في البخ ري، م  في البخ ري  نصف الوجه ال، ون النق   ح  ، النق   ح  ، وي شف
ومفهومه صحيح، تنتق  غ)ر المحرمة، لكن إذا أخرج ق ر شعر  من البشر  فهو سفور، ب  لو ق)   ،صحيح

ألنه ال )تم الواج  وهو تغطية البشر  إال به لك ن له وجه، ال )توسع في معن   ؛بوجو  تغطية بعض الع)ن
سمعن  واح     م واضح وظ هر، م  )جي واح  يقو  أظنهاآلن، وال نضعف م  ثب ، النق    م  هو موجو  

 النق   ح  ، إيش النق   المقصو  به، م  النق   المقصو  به؟يقو  إن 
  م عل  النق   الشرعي الذي ج ء في مث  هذه الرواية  نق  ي ون في غط ء الوجه بق ر الح جة، إن زا  ولو 

ألنه ال ؛ تع ى الع)ن إل  البشر  فهو سفور م  يسم  نق  ، ولو ق)  بوجو  تغطية بعض الع)ن  ن ش)ئً  يس)رًا و 
، هذا )تم ستر البشر  ب لك م  إال بستر بعض الع)ن، وم  ال )تم الواج  إال به فهو واج  مقرر عن  أه  العلم

، لكن نفهم إذا أر ن  أن ألن الن س توسعوا في النق  ، ال ؛هم الموضوع ب قة، ال نضعف م  في الصحيحففن
أب ًا، نعم االحتي ط مطلو  وس  ئً  نعم  ب لنصوص ال ب  أن نفهم النصوص، الواقع م  يغ)ر من النصوص ش)

ال  الذرائع مطلو  ومقرر في الشرع، لكن )بق  أن    شيء يق ر بق ره، وال ننز  النصوص عل  أفه م الع مة،
ُلومٌ َوالَّ }  ننز  النصوص عل  أفه م الع مة َواِلِهم  َحقٌّ مَّع  ُروِم{ *ِذيَن ِفي َأم  اِئِل َوال َمح  ( 65 - 64 ] لِ لسَّ

 .[سور  المع رج
م   !!مس )ن يعط  من الز    ،الع مة يقولون  المحروم الذي عن ه الم ))ن لكن م  يستف)  منه ، هذا محروم

  أفه م الع مة، وال عل  أفه م أه  األهواء، يعط  من الز   ، ولو فهم الع مة أنه محروم، ف لنصوص ال تنز  عل
 إنم  الذي يفهم النصوص عل  حقيقته  وعل  وجهه  هم سلف األمة وأئمته  من الصح بة والت بع)ن.

 لكن ه  له  أن تلبس م  يغطي الق م)ن؟ أو نقو  الق م ن ،وهو م  خي  عل  ق ر ال)    وال تلبس القف زين(( 
 ؟الرجل)ن لمحرم شرا تلبس المرأ  ا؟ مث  ال) )ن
 ألنه  ليس  ممنوعة من المخي  إال م  نص عليه. ، تلبس؛نعم تلبس



 ح )  ابن عمر سم.
 التلبية 

))لبيك : -صلى هللا عليه وسلم- أن تلبية رسول هللا -رضي هللا عنهما-باب التلبية: عن عبد هللا بن عمر 
قال: وكان عبد هللا بن عمر  والملك، ال شريك لك(( اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك

 لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. :يزيد فيها
َوَأذِ ن ِفي النَّاِس }عل  لس ن خل)له إبراهيم   -عز وج -المرا  به  إج بة الن اء وال عو ، من هللا ، و هذه التلبية

} إج بة لهذه ال عو ، ولهذا  ؛ذا شرع لك  ح ج ومثله المعتمر أن يقو   لبيكول ،[( سور  الحرج77 ] ِبال َحجِ 
 الن اء، ولهذا الت ذ)ن.

  لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك   -صل  هللا عليه وسلم- أن تلبية رسو  هللا -رضي هللا عنهم -عن ابن عمر 
صل  - النبي وأه َّ   -رضي هللا عنه-ر ولذا يقو  ج ب لك لبيك، إن الحم  والنعمة لك والملك، ال شريك لك((

ب لتوح) ، مخ لفً  لم    ن )ه  به المشر ون، لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، يقولون   -هللا عليه وسلم
 -عليه الص   والس م-نس   هللا الع فية، الشرك األكبر، ف لنبي  ،إال شري ً  هو لك تملكه وم  ملك، يشر ون 

 .ب لتوح) ، ال شريك لكخ لفهم ف ه  
 .يعني إج بة واستج بة بع  استج بة ،ثن ثم   ((اللهم لبيك لبيك  

  رر التوح) .   إن الحم  والنعمة لك والملك ال شريك لك(( 
 بن عمر )زي  ف)ه  لبيك لبيك وسع يك، والخ)ر ب) يك والرغب ء إليك والعم . اق    و  ن 

وال )زي  عل)ه ، ال )زي  عل  م  ج ء في ص ر  -عليه الص   والس م-لنبي التلبية النبوية التي يقتصر عل)ه  ا
يقو     لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحم  والنعمة لك والملك، ال شريك لك((هذا الح )   

يسمعهم وال  -معليه الص   والس -والنبي  -عليه الص   والس م-ج بر  و  ن الن س )زي ون عل  تلبية النبي 
 )ن ر عل)هم.

تلبية ابن عمر، زي    ابن عمر لبيك لبيك وسع يك، والخ)ر ب) يك والرغب ء إليك والعم ، اكتسب  الشرعية من 
 نعم. أ)ن؟

لزم  -عليه الص   والس م-واإلقرار أح  وجوه السنن، لكن النبي  -عليه الص   والس م-من إقرار النبي 
أو )تج وزه إل  م  يقوله الصح بة مم   -عليه الص   والس م-لم أن )لزم م  لزمه النبي تلب)ته، ه  األفض  للمس
 عليه الص   والس م؟لفظه صحيح وأقره النبي 

ال م   -عليه الص   والس م-)لزم م  لزمه النبي  أول ، لكنه إذا سمع أح ًا )لبي بغ)ر هذه التلبية )ن ر عليه وا 
لنفسه، ف  )زي  عل  تلبية النبي  -عليه الص   والس م-)خت ر لنفسه م  اخت ره النبي  )ن ر عليه؟ ال )ن ر عليه،

عليه -لكن لو سمع أح ًا )لبي ب لصيغ التي ج ء  عن الصح بة مم  سمعه النبي  -عليه الص   والس م-
ف ألمر ولو   ن خ ف  ،-عليه الص   والس م-له أن )ن ر م  أقره النبي إنه ليس ولم )ن ره ف -الص   والس م

 .-عليه الص   والس م-ن ر، وق  اكتس  الشرعية من إقراره األول  ال )  
  ح م التلبية



رضوان هللا عل)هم -التلبية سنة عن  جمهور أه  العلم، وق)  بوجوبه ، ويرفع به  الملبي صوته،   ن الصح بة 
لئ  يفتتن به ، لئ  يفتتن به   ؛، والمرأ  تخفض صوته )رفعون أصواتهم ب لتلبية، وي ررون التلبية -يصرخون به 

من في قلبه مرض، فتخفض صوته  في التلبية بح)  تسمع نفسه  ورفيقته ، وال ترفع صوته  في التلبية، أم  
 الرج  ف لمشروع له أن )رفع صوته في التلبية.

  التلبية الجم عية
اح  ثم )لبي الجميع بصو  واح  مرتفع، تلبية جم عية، مثله  بعض الن س إذا اجتمعوا )لبي و ، التلبية الجم عية

 ،    هذا من المح ث  ، )نبغي أن ي ون    واح  )لبي ح   تكب)ر جم عي، تهل)  جم عي،    هذا مم  أ  
 بمفر ه، نعم.

 المرأ  ب ون محرم  سفر
: -صلى هللا عليه وسلم- قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة  باب سفر المرأة بدون محرم:

، وفي لفظ للبخاري ))ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إال ومعها ذو محرم((
 ليس معه  حرمة. ب ون إال،ال ب ون إال، ))ال تسافر مسيرة يوم إال مع ذي محرم((.

ال يح   ،   ال يح  المرأ ((  - عليه وسلمصل  هللا- ق    ق   رسو  هللا -رضي هللا عنه-ح )  أبي هرير  
 ؛تتم المق بلة، ال يح  يعني يحرملالح  في مق بلة الحرمة، فإذا نفي الح  ثبت  الحرمة،  ،معن ه الذي ال يح 

ألن الح   يق بله الحرام، ال ي ت)ن  من يقو   أن األح  م خمسة، إذا  ؛ألن المق بلة ب)ن أمرين الح   والحرام
اح  فمق بله أربعة، يحتم  أن ي ون م   ام ال يح  إذًا ي ره، ال، نقو  الح   يق بله الحرام، فإذا انتف  انتف  و 

َكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحَراٌم{الح   ثب  الحرام،   [،( سور  النح 336 ]}َواَل َتُقوُلوا  ِلَما َتِصُف َأل ِسَنُتُكُم ال 

ُم{} ، ف لمق بلة ب)ن الح   والحرام فق َباِت َوُيَحرِ   [.( سور  األعراف359 ]ُيِحلُّ َلُهُم الطَّيِ 
  ال يح  المرأ  تؤمن ب هلل وال)وم اآلخر أن ل     ح   مفهوم ال يح  ثبو  الحرمة لمن عمل  هذا العم  ع

ي مسلمة، يحرم عل  المرأ  أن تس فر تؤمن ب هلل وال)وم اآلخر يعن ،تس فر مس)ر  )وم ول)لة ليس معه  حرمة((
يحرم عل  المرأ  المسلمة أن تس فر، ق  يقو  ق ئ  أنه عن ه خ  مة   فر ، ه  )تجه إل)ه  مث  هذا التحريم؟ )تجه 

تقو  ال تؤمن ب هلل وال)وم هي    ال يح  المرأ  تؤمن ب هلل وال)وم اآلخر((إل)ه  مث  هذا التحريم؟ ألنه ق    
 اآلخر، يح  له  أن تس فر؟

ال ف لكف ر أيضً  مخ طبون ب لفروع،  ؛للمسلم)نتوجيه الخط    قو  جم ه)ر في ألنهم هم الممتثلون للخط  ، وا 
ذا   ن  غ)ر ممتثلة للخط   ف لخط   )تجه عل  من م نه  من مزاولة هذا المحر  ، وهو من مأه  العلم، وا 

ق مته  في  هذه الب   أيضً  ف)ه  م  أوف ه  من غ)ر محرم، وس فر به  بغ)ر محرم، إض فة إل   ونه    فر  وا 
 ف)ه .

ألنه  هي الممتثلة  ؛يعني مسلمة   المرأ  تؤمن ب هلل وال)وم اآلخر((يعني يحرم، و   ال يح ((المقصو  أن قوله 
 ،ر به  من قب  المسلم)نس ف  لمث  هذه التوج)ه   الشرعية، وهذا ال يعني أن غ)ر المسلمة )جوز أن تس فر، أو ي  

 ه .ن  فروع الشريعة، وهذا منه ، وح)نئذ )تجه الخط   إل  من م َّ ال، ألنه  مخ طبة ب



ثب    ق  يقو  ق ئ   هو يس فر ب لشغ لة يم)ن ويس ر من غ)ر محرم، وهي الم لفة هي المخ طبة بهذا النفي وا 
 ؟الحرمة

اَوُنوا  َعَلى اإِلث ِم }َواَل َتعَ  ،ةقو  هذا تع ون، إع نة له  عل  ارتك   المحرم، واإلع نة عل  ارتك   المحرم محرمن
َواِن{ ُعد   [.( سور  الم ئ  6 ] َوال 

تس فر للحج  ؛ق  يقو  ق ئ   اآلن م  هي مس)ر  )وم ول)لة    أن تس فر مس)ر  )وم ول)لة ليس معه  حرمة((
 تحت ج إل  محرم. ج  ، م  ة فيس عة، س عة ونصف وهو واصل

في  ،ال مفهوم له ب ل)  أنه اختلف التح )  ال مفهوم له، )لة((  مس)ر  )وم ول  ألن قوله ؛تحت ج إل  محرمنقو  
بعض الرواي   ث ثة أي م، وفي بعضه  مس)ر  )وم، وفي بعضه  مس)ر  ل)لة، المقصو  أنه  ال تس فر ب ون 

 .محرم، ال تس فر ب ون محرم
 فر ب ون محرم، تعم  في يوميً  تس، و أخته تس فر، زوجته)  توسع الن س في ذلك، )جع  بنته، ومع األسف الش 

 .بل  آخر وتذه  وت تي عل  اعتب ر أنه  مع جمع من النسو 
نقو  م  ي في إال مع ذي محرم منه ، يعني من مح رمه ، ومحرمه  زوجه  أو من تحرم عليه عل  الت ب) ، هذا 

ن جمع من النسو  هذاالرم، أم  المح   محرم، يعني محرم لكن م  ي في إال مع ذي  ،ق   به بعض أه  العلم وا 
 .منه 

بعض الشراح ق    محرم منه، يعني محرم منه يعني امرأ  من نس ئه تكفي، التوسع في هذا الب   أور  مش ك  
التس ه  والتس مح في مث  هذا يعرض األعراض ل نته ك، واآلن )بن  عل  مث  هذه المس ئ  مس ئ  ، و  ث)ر 

ممنوعة، شخص يس   يقو   ه  )جوز ت خ)ر ص   الفجر  ورأخرى، يس   عنه  لتكون شرعية ومبنية عل  أم
إل  الس عة الس بعة؟ لم ذا؟ يقو  هو يس فر بم رس   من بل  إل  بل  وال )تم ن من الص   إال إذا وص  البل  
الث ني؟ )ري  أن )بني مس ئ  شرعية عل  أمور غ)ر مشروعة أصً ، م  يم ن أن تنضب  الفتوى بهذه الطريقة، 

شرعية عل  مق م   شرعية، امرأ  تس فر ب ون محرم، يقو   ال أستطيع أن أقف في منتصف الطريق  ت ئجنابن 
أولي ء أمورهن  )وصلونهن أولي ء األمور، وأصلي، نقو  له اترك هذه المهنة، ط)  من )وص  هؤالء الم رس  ؟

  إال مع ذي صله  امتث اًل لهذا الخبرهن، المس لة موازنة ب)ن المص لح والمف س ، إذا   ن يستطيع أن )و ن)وصلو 
ال تترك،  محرم(( م  وص   ،، أم  أن ترتك  المحرم   ألمور ال ضرور   اعية إل)ه وهلل الحم  هن ك ضرور م  وا 

األمر إل  ح  الضرور ، ومع ذلك )بني عليه ت خ)ر ص   الصبح، ط)  تصلي قب  م  تمشي، يقو   نطلع قب  
  إال بع  طلوع الشمس بس عة، )ري  أن )ؤخر ص   الفجر لم ذا؟ ألنه )وص  ص   الفجر بس عة، وال نص

َق َبع ٍض{م رس   ب ون محرم،   .[( سور  النررور47 ] }ُظُلَماٌت َبع ُضَها َفو 
 م  !!!لم من المط ر الث نيست  وت  ، سلمه  حت  تر   الط ئر ، ل  المط رإبعض الن س )تس مح يقو   سلم المرأ  

ومن خل ؟،  م حص  من مض يقة في الط ئرا  للنس ء،  م حص  من مض يقة في القط ر  حص  من عط 
ستقبله  هن ك، أو يستقبله  محرم آخر هن ك، نقو   ي  أخي اتق او يقو  سلمه  للقط ر في محطة القط ر، للنس ء، 

القط ر في آخر  تعط  ،هللا في مح رمك، التس مح والتس ه  إل  هذا الح  )ور  مش ك ، ط)  تعط  القط ر



أشج ر والقط ر فيه أكثر من خمسم ئة امرأ   قب  سنت)ن أو ث   في منتصف الطريق في الظ م وب)ن سفر،ال
 ؟وال فيه إال يم ن خمس)ن رج ، هؤالء النسو  بذمة من

تس فر  أال ....ي  أخي  أيش الم نع،أولي ء األمور، )تحم  أولي ء األمور، فمث  هذا التس ه  )جر إل   وار ، 
 هو الح جة أو الضرور  إل  هذا السفر. البتة

م ب لحج؟ م  تلزم ب لحج ب  من شروط لز  الحج ر ن من أر  ن اإلس م ومب نيه العظ م إذا لم تج  المرأ  محرم ت  
 وجو  الحج عل  المرأ  وجو  محرم، وهللا المستع ن.

 ذا، نعم، هذا لفظه؟  وم ول)لة ليس معه  حرمة((   ال يح  المرأ  تؤمن ب هلل وال)وم اآلخر أن تس فر مس)ر  )
 ؟  ليس معه  حرمة((

 .............عها ذو محرم((م))إال و طالب: 
المعن  م  )ختلف، وي تي من يقو ، أو من يفسر النصوص عل  حس   ،معن  واح هو بليس معه  حرمة، و 

 امرأ . فهمه أو العرف الع مي عن ه حرمه، ليس معه  حرمة، إيش معن  حرمة؟
نم  تفسر بفهم السلف، ال ب  من المحرم وهو الزوج أو  ف لنصوص م  تفسر ب صط ح   الع مة وأفه م الع مة، وا 
من تحرم عليه عل  الت ب)  ممن بلغ سن التكل)ف، ولم )تصف ب لغفلة، والعلم ء )ختلفون في األعم ، ه  ي في 

 الحس سية م  )جعله يح فظ عل  مول)ته. والصوا  أنه ي في، عن ه من ؟في المحرمية أو ال ي في
 ..أيش   ال تس فر مس)ر ((وفي البخ ري 

 طالب..........
 وفي لفظ للبخ ري.

 ..))مسيرة يوم((: طالب
ن وهم  هذا اللفظ لمسلم هذا لفظ مسلم وليس لفظ ،مس)ر ، وهذا ليس اللفظ للبخ ري  ف)ن مس)ر  )وم، البخ ري وا 

 ال تس فر، والنهي يقتضي التحريم.نهي صريح       ح   هذاعل .تع ل  -رحمه هللا-المؤلف 
 طالب......

 ؟ ث)ر
 طالب: نعم.

 ..ه عل  واح  اثن)ن ه ت نج) 
 

 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2كتاب الحج ) –عمدة األحكام 

 ب   م  )جوز قتله -ب   حرمة م ة  -ب   الف ية 
 الش)خ/ عب  الكريم بن عب  هللا الخض)ر

 
 م علي م ورحمة هللا وبر  ته.الس 

 ث)ر من األسئلة له أهمية، منه  م  )تعلق ب لحج، ومنه  م  و بقي من األمس أسئلة  ث)ر  ج ًا ال يم ن استيع به ، 
لكن يش   عل  ذلك الوق ، الوق  قص)ر ج ًا ب لنسبة  ،ال ع قة له به، لكن الح جة م سة إل  الجوا  عنه

م  أ ري  )ف نس   ونق ر ، م  أ ري ه  تكون فالمقرر شرحه  في هذه اللي لي، لمجموعة األح  )  المقرر ، 
ليستف)  منه  من )تق م إل   ؛اإلج بة في أو  الوق  حت  ي تم  ع   األخو  أو تكون اإلج بة ب)ن األذان واإلق مة
 الص   ال سيم  أن بعض المس ئ  الن س بح جة إل)ه  وهللا المستع ن، أ)هم  أفض ؟

 : بين األذان واإلقامةطالب
 ب)ن األذان واإلق مة، نعم.

 سم.
وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، الحمد هلل رب العالمين، بسم هللا الرحمن الرحيم

 :باب الفديةتعالى:  -رحمه هللا-قال المؤلف  أما بعد: ،أجمعين
عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم  عن عبد هللا بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته

))ما كنت أرى الوجع والقمل يتناثر على وجهي فقال:  -صلى هللا عليه وسلم- حملت إلى رسول هللا ،عامة
، أو ))فصم ثالثة أيامفقلت: ال، قال:  ((رى، أتجد شاه؟أما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما بلغ بك 

أن يطعم  -صلى هللا عليه وسلم- أمره رسول هللا: وفي رواية نصف صاع((،ٍن أطعم ستة مساكين، لكل مسكي
 قا  بين ستة مساكين، أو يهدي شاة أو يصوم ثالثة أيام.فرَ 

وعل  آله وصحبه أجمع)ن أم   ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  ،الحم  هلل ر  الع لم)ن
 ب   الف ية   تع ل   -رحمه هللا-ق   المؤلف  بع  
بح)  تشم  ال م  ؛لبس ب لنسك من حج أو عمر  إذا فع  محذورًا ممنوعً ، وهي أعم من ال متم  )لزم من   الف ية

 واإلطع م والصي م.
َفَمن َكاَن } الف ية ح )  عب  هللا بن معق  ق    جلس  إل   ع  بن عجر  فس لته عن الف ية  يعني عن آية

َيٌة مِ ن ِصَياٍم َأو  َصَدَقٍة َأو  ُنُسٍك{ِمنُكم مَِّريضا  َأو  بِ  فق   نزل   ،[( سور  البقر 376 ]ِه َأذ ى مِ ن رَّأ ِسِه َفِفد 
نزل  في قصتي خ صة، يعني هو سب  النزو ، قصته  ،يعني في قصتي التي س ذ ره  ،نزل  فيَّ   خ صة فيَّ 

بر  بعموم اللفظ ال بخصوص السب ، العبر  هي سب  نزو  آية الف ية، وهي لكم ع مة، هذا فهم السلف أن الع
ألنه ق   ؛لفظ ع م ولم يقصر عل  سببه وهو  ع  بن عجر  {َفَمن َكاَن ِمنُكم}بعموم اللفظ ال بخصوص السب ، 

ن   ن السب  خ ص ً   .)ر  اللفظ ويرا  به الخصوص، لكن هن  هو ب ق عل  عمومه وا 



 العبر  بعموم اللفظ ال بخصوص السب  
نق  جمع من أه  العلم االتف ق عل)ه ، شذ بعض من  -العبر  بعموم اللفظ ال بخصوص السب -   هذه الق ع

 )رى أن العبر  بخصوص السب  حت  )ر  م  )   عل  العموم، لكنه قو  ش ذ ال يعو  عليه.
 ؟  ف)ه قولهم العبر  بعموم اللفظ ال بخصوص السب  هي ق ع  ، ه  هي ب قية عل  عمومه  أو ال ب  من التق))

يعني    م  رأ)ن  من نص ع م نحمله عل  عمومه أو خرج عن هذه الق ع   بعض المس ئ  التي لوحظ ف)ه  
ومت  ي ون ذلك؟ نعم، وج  بعض المس ئ  التي لوحظ ف)ه  السب  وألغي العموم، ذلكم  ؟السب ، وألغي العموم

ال هذه - فيم  إذا   ن العموم مخ لفً  بخصوص أقوى منه )وضح ذلك المث   الق ع   ألهم)ته  نستطر  بذ ره  وا 
فإن لم تستطع فق ع ًا، فإن لم  ،ق ئم ً    ص      -عليه الص   والس م-في قوله  -ال ع قة له  بم  نحن فيه

 في ح )  عمران بن حص)ن. تستطع فعل  جن ((
فإن لم تستطع فق ع ًا،   ص    ق ئم ً     ص   الق ع  عل  النصف من أجر ص   الق ئم((في الح )  اآلخر  

   من يستطيع القي م ال  ،ظ هر  عمومه )تن و  الفريضة والن فلة، لك  مستطيع فإن لم تستطع فعل  جن ((
؟ عل    ص   الق ع  عل  النصف من أجر ص   الق ئم((يحم  ح )    م  )جوز له أن يصلي ق ع ًا، إذًا ع 
 ؟لمتنف ؟ لم ذا االمتنف ،  )ف حملن ه عل  المتنف 

لم ذا حملن ه عل   هذا، نحن نس   عن ال ور، )لزم عل  ذلك ن)جوز له من هذا الح ) ، إذ ،من هذا الح ) 
المتنف ؟ ألن المتنف  )جوز أخذًا من هذا الح )  م  سوين  شيء، ظ هر؟ أن تقو  نحمله عل  المتنف ، نقو   

نف ؟ ه  في الح )  م  )   عل  المتنف ، أو ظ هره نعم يحم  عل  المتنف ، لم ذا حملن  هذا الح )  عل  المت
حص)ن، م  الذي جعلن  نحمله عل  المتنف ؟ سب   )تن و  الفرض والنف ؟ لكنه مع رض بعموم ح )  عمران بن

الورو ، سب  ورو  الح ) ،  ون الح )  عمومه مع رض بم  هو أ قوى منه، جعلن  نرجع إل  السب  ونقصر 
فوج هم  -يعني ف)ه  حم - خ  المسج  والم )نة محمة  -عليه الص   والس م-ي الح )  عل  سببه، النب

   ص   الق ع  عل  النصف من أجر ص   الق ئم((  -عليه الص   والس م-يصلون من قعو ، فق   النبي 
- يحضرألنه م  يم ن أن يصلوا حت   ؛فتجشم الن س الص   قي مً ، فسب  الورو  )   عل  أن الص   ن فلة

 .ال يم ن أن يصلوا الفريضة إال خلفه -عليه الص   والس م
ب ل)  أنهم تجشموا القي م فق موا،  -من يستطيع القي م- الق)  الث ني  م  )   عليه سب  الورو  أنه في المستطيعو 

 سواًء   ن في الن فلة أو في الفريضة. ،أم  الذي ال يستطيع القي م أجره   م 
ن نق  االتف ق عل)ه ، وهذه الق ع   الت نإذ  ؛ق ع   في غ ية األهميةالي يطلقه  أه  العلم ليس  عل  إط قه ، وا 

ال مش حة في  ،يحت ج إل)ه     ط ل  علم، ق  من )تنبه له ، ي خذون القواع  عل  إط قه  مث  هذه الق ع  
قو   ال، هن ك قواع  تطلق  لمصطلح   ويقولون  ال مش حة في االصط ح، نب)خ لفون النصوص  ،االصط ح

 عل  ألسنة أه  العلم وهي بح جة إل  تق)) ، وهذه منه .
 شرح الح )  



رآني رسو    وفي رواية -صل  هللا عليه وسلم- خ صة، وهي لكم ع مة، حمل  إل  رسو  هللا يقو   نزل  فيَّ 
ب)نهم  أنه رآه بع  أن حم  إليه،  والقم  )تن ثر عل  وجهي، ويم ن الجمع والتوف)ق -صل  هللا عليه وسلم- هللا

 أو أنه رآه قب  ذلك فطلبه فحم  إليه.
عليه الص   -القم  معروف، فق     والقم  )تن ثر عل  وجهي -صل  هللا عليه وسلم- حمل  إل  رسو  هللا

ى  أظن، أ ر  ،م   ن  أظن أو أعلم، أ رى يعني أظن، وضبط  ب للفظ)ن   أ رى((أو  رى((  م   ن  أ    -والس م
ه ((أو  م   ن  أ رى الوجع بلغ بك م  أرى((   وأرى  أعلم ه ((ويضب  أيضً  بر    م   ن  أرى الج  ه     الج  الج 

ه  الط قة   . لسعةبالمشقة، والج 
لك  مس )ن نصف  ،  فصم ث ثة أي م أو أطعم ستة مس ك)نفقل   ال، ق       بلغ منك م  أرى، أتج  ش  ؟((

 أن يطعم فرقً  ب)ن ستة مس ك)ن" -صل  هللا عليه وسلم- ف مره رسو  هللاوفي رواية ص ع(( 
أو )ه ي ش   أو يصوم ث ثة  - م  في الرواية الس بقة-لك  مس )ن نصف ص ع  ،يسع ث ثة آصع إن ء  فرق 
 أي م.

 مت  تلزم الف ية 
)رًا، من ارتك   ذا فعليه ف ية أذى، ح)  عل)ه  أه  العلم  ثيألنه  ؛التكف)ر الف ية، هذه تسم  ف ية األذى، فتحفظ

 هذا التكف)ر وهذه الف ية قب  الوقوع في المحذور أو بع ه؟ أو )جوز األمران؟
ه  قب  فع  ؤ اآلن الكف را  عمومً  ه  )جوز أ  ا؟ في هذا أنه حلق قب  أو بع ؟ نعم لكن ه  ،  أتج  ش  ((اآلن 

 ؟موجبه ؟ نعم
وج ء  ،تكفرثم لذي هو خ)ر، ويجوز أيضً  أن ت تي الذي هو خ)ر نصوص، ثم ت تي االهن ك قواع  تضب  
 وج ء الع س.   إال  فر  عن يمني ثم أت)  الذي هو خ)ر((النص بهذا وهذا، 

هن ك ق ع   تضب  إذا   ن للعب    سب  وجو  ووق  وجو  لم )جز فعله  قب  السب ، اتف قً  ويجوز فعله  بع  
لكن ال ل)     عل  أنه )جوز أن تفعله  بع  سب  الوجو  ووق  الوجو ، سب   الوق  اتف قً ، والخ ف ب)نهم ،

الوجو  هن  اإلحرام، ه  )جوز أن تكفر  ف را  محظورا  اإلحرام قب  أن تتلبس ب إلحرام الذي هو سب  وجو  
   عل  الجواز.هذه، ال )جوز، لكن )جوز اتف قً  أن تكفر بع  ارتك   المحظور، والخ ف فيم  ب)نهم  وال ل)   

ن تي إل  مس لة أخرى، )جرن  إل)ه  هذا الك م، و م المتعة والقران سببه اإلحرام، اإلحرام بهم  ب لحج والعمر ، 
 ووقته وق  الوجو ؟
 طالب: ..........

 نعم. ،.....ال تح  له الوق  عل  أس س
لعب    سب  وجو  ووق  وجو  ج ز، السؤا  من فروع هذه الق ع   ذ ر  في قواع  ابن رج  وغ)ره، إذا   ن ل

 عل  م  فصلن  س بقً .
 م المتعة والقران سب  الوجو  اإلحرام ب لحج والعمر ، إم  معً  في ح   القران، أو ب لعمر  ثم الحج، ووق  

 الوجو  لزوم ال م، مت  )لزم؟ نعم؟
 طالب: ........



، )جوز ذبح  م المتعة والقران قب  ؟)جوز فعله يقولون وقته وق  األضحية، لكن ب)ن السب  والوق أه  العلم 
 ه ه )وم النحر بع  انعق   السب  الذي هو اإلحرام؟

عل  أنه ال )جوز إال في )وم - عل     ح   هو قو  للش فعية ورواية عن  الحن بلة، لكن الجمهور عل  خ فه
 نعم، -النحر

 طالب: .........
وله وق ، وأ رجه ابن رج  في الق ع  ، لكنه فيه الخ ف عل     ح   هو من رج في الق ع   له سب  

ر المعروف، ولذا ال )جوز ألح  أن )ذبح  م المتعة والقران قب  )وم النحر، وألف في ذلك رس ئ  منه   القو  اليس  
 ح  إيضهن  في البل ،  في جواز ذبح اله ي قب  )وم النحر( ور  عل  هذه الرس لة، رس ئ  معروفة عن  أه  العلم

 .-رحمه هللا-بن حم)  ام  توهمه ص ح  اليسر في يسره( للش)خ 
المقصو  أن هذه من فروع الق ع   والجمهور عل  المنع، أم  ب لنسبة لكف ر  اليم)ن ج ء النص به ، وهن  )جوز 

 أن ي فر قب  أن )تلبس ب لمحظور ويجوز أن ي فر بع ه.
هذا   أو أطعم ستة مس ك)ن لك  مس )ن نصف ص ع((   فصم ث ثة أي مفقل   ال، ق       أتج  ش  ؟((

الح )  )   عل  إيش؟ عل  الترت) ، نعم عل  أن ف ية األذى عل  إيش؟ النص هن  الرواية هذه ت   عل  
فقل   ال، لم )وجهه إل  الخص   األخرى إال بع  أن عرف أنه ال )ج     أتج  ش  ؟((ق م ال م، يالترت) ، ف

 .الش  
  أن يطعم فرقً  ب)ن ستة مس ك)ن أو )ه ي ش   أو -صل  هللا عليه وسلم- تل)ه  ف مره رسو  هللاالرواية التي 

مِ ن ِصَياٍم َأو  }يصوم ث ثة أي م، )   عل  إيش؟ التخ))ر، الرواية الث نية ت   عل  التخ))ر، واآلية ت   عل  
اية الث نية،  م  أنه  مع رضة ل ية، والرواية في أيضً  تخ))ر، ف لرواية األول  مع رضة للرو  َصَدَقٍة َأو  ُنُسٍك{

 الصحيح)ن ليس ألح    م، لكن  )ف توجه هذه الرواية؟
 طالب..........

نعم ق)  في ذلك، ق)  أنه وجهه أواًل إل  األفض ، وجهه إل  األفض  ال عل  سب)  التع))ن، ال عل  سب)  
 )ج  األفض  نقله إل  المفضو .ال أنه  -   والس معليه الص-اللزوم، إنم  وجهه إل  األفض  فلم  عرف 

 وهي الموافقة لنص القرآن.   أن يطعم فرقً  ب)ن ستة مس ك)ن، أو )ه ي أو يصوم((الرواية الث نية 
القصة واح   أو أكثر، أكثر من قصة أو قصة واح  ؟ يعني أكثر من مر  رآه والقم  )تن ثر عل  وجهه، نعم أو 

 مر  واح  ؟
 مرة واحدة.طالب: 

القصة واح  ، ومخرجه  واح ، فم  ج ء مم  )   عل  الترت)  أو التخ))ر  له من تصرف الروا ، ألن القصة 
 .مخرجه  واح  وهي واح  

 م  قرر ذلك أه  العلم، وه  )جزئ م  فوق الش  ، لو  ،المقصو  ب لش   م  )جزئ في األضحية    أتج  ش  ((
ال   م  )جزئ؟ذبح بقر  أو ب نة، )جزئ وا 

 طالب: من باب أولى.



المنصوص عليه ش  ، نعم األكثر عل  أنه )جزئ، ومقتض  قو  من يقو  بع م إجزاء إخراج اإلب  في ز    
ال م  )جزئ؟ ،الخمس من اإلب   من عن ه خمس من اإلب  ز  ته  ش  ، لو أخرج بع)ر )جزئ وا 

 .تض  قوله هن ك )ور  هن نعم )جزئ عن  األكثر، لكن اإلم م م لك يقو   ال )جزئ، مق
ذا قلن  بذلك ف لق ر الزائ  عل  الواج  م ذا يسم ؟  نعم؟ عل     ح   هو من ب   أول ، وا 

 ..الق ر الواج  عليه ،لو قلن  البع)ر، البع)ر عن سبع، البقر  عن سبع من الشي   لو أخذ ب نة   ملة
 طالب: السبع.

 لتي تضب  لن  هذا؟من )ذ رن  ب لق ع   اوالب قي ن فلة،  السبع،
ن   ن  غ)ر متم)ز  له  ح م،  عن هم ق ع    الق ر الزائ  عل  الواج  إن   ن  الزي    متم)ز  له  ح م، وا 

 ؟ف لقواع  الظ هر أنه م  له 
 طالب: ,,,,,,

  )ف؟ ،نعم 
 طالب......

، م  ننتهي الظ هر      شيءق ع    برى عن  أه  العلم وله  فروع  ث)ر  )ترت  عل)ه  فوائ   ث)ر ، لكن لو فصلن
 .عل     ح   ننتق  إل  الخصلة الث نية

ال متفرقة؟    فصم ث ثة أي م((ق      متت بعة وا 
 طالب: .........

 ؟ نعم؟نعم يعني مث   ف ر  اليم)ن م  في م  )   إال قراء  ابن مسعو 
 طالب: .....

الكف را  مق)  ب لتت بع وفي بعضه  مق)  ب لتفريق،  مطلق، م  ق)  ب لتت بع وال ب لتفريق، وج ء الصي م في بعض
ِن{}فب )هم  )لحق م  معن ؟  ِن ُمَتَتاِبَعي  َري   [.( سور  النس ء76 ] َفِصَياُم َشه 

{} َعٍة ِإَذا َرَجع ُتم  مق)   ب لتفريق، وهن ك مق)    [( سور  البقر 376 ] َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّاٍم ِفي ال َحجِ  َوَسب 
ألن  ؛ع، فه  نلحق م  معن  بم  ق)  ب لتت بع أو م  ق)  ب لتفريق؟ أو )بق  عل  إط قه، )بق  اإلنس ن مخت رب لتت ب

 .عن ن  ق ع   حم  المطلق عل  المق)  إذا ج ء نص مق)  وآخر مطلق
 ؟ه  يصومه  أثن ء الحج أو إذا انته  الحج؟ نعم   فصم ث ثة أي م((

 طالب........
 .ف)بق  عل  إط قه عنه، مس و  هذا  رم  تف

، بعض أه  م سواًء   ن من بر أو من تمر أو من غ)ره    أو أطعم ستة مس ك)ن لك  مس )ن نصف ص ع((
َ  عل  ق و  مع وية العلم )رى التفريق ب)ن البر وغ)ره، تكون الكف ر  نصف ص ع من تمر أو م  من بر، قي سً 

 ن غ)ره.بر الص ع منه بص ع)ن مفي ز    الفطر، ع لوا ال
 سم.



  حرمة م ة
 بن لعمرو قال أنه: -رضي هللا عنه- العدوي  الخزاعي -عمرو بن خويلد- شريح أبي عنباب حرمة مكة: 

- هللا رسول به قام قوال   أحدثك أن األمير أيها لي ائذن" :- مكة إلى البعوث يبعث وهو - العاص بن سعيد
 أنه: به تكلم حين عيناي، وأبصرته، قلبي ووعاه، ذنايأ فسمعته، الفتح يوم من الغد -صلى هللا عليه وسلم

 فال، الناس يحرمها ولم ،يوم خلق السماوات واألرض تعالى هللا حرمها مكة إن)): قال ثم، عليه وأثنى هللا حمد
 هللا رسول بقتال ترخص أحد فإن، شجرة بها يعضد وال ،دما   بها يسفك أن اآلخر واليوم باهلل يؤمن المرئ  يحل
نما، لكم يأذن ولم، لرسوله أذن هللا إن: فقولوا -هللا عليه وسلم صلى-  وقد، نهار من ساعةرسوله ل أذن وا 

: قال ؟عمرو لك قال ما: شريح ألبي فقيل .((الغائب الشاهد فليبلغ، باألمس كحرمتها اليوم حرمتها عادت
 .بةبخرَ  فارا   وال بدم ا  فار  وال عاصيا، يعيذ ال الحرم إن ،شريح أبا يا منك بذلك أعلم أناقال: 
بة: بالخاء المعجمة والراء المهملة قيل: الخيانة، وقيل البلية، وقيل التهمة، وأصلها في سرقة اإلبل، قال رَ الخَ 

 .والخارب اللص يحب الخاربا الشاعر:
 ال))يوم فتح مكة:  -صلى هللا عليه وسلم- قال: قال رسول هللا -مارضي هللا عنه- وعن عبد هللا بن عباس

ذا، ونية جهاد ولكن ،بعد الفتح هجرة  يوم هللا حرمه البلد هذا إن)): مكة فتح يوم وقال ،((فانفروا استنفرتم وا 
 يحلَّ  ولم قبلي، ألحد فيه القتال يحل لم نهأو ، القيامة يوم إلى هللا بحرمة حرام فهو، واألرض السموات هللا خلق
 ينفر وال شوكه، يعضد ال، القيامة يوم إلى هللا بحرمة رامح فهووهي ساعتي هذه،  ،نهار من ساعة إال لي

 لقينهم فإنه، اإلذخر إال، هللا رسول يا: العباس فقال .((خاله ختلىيُ  وال، فهاعرَّ  من إال لقطته يلتقط وال صيده،
 .ادالحدَّ " القين" .((اإلذخر إال)): فقال، وبيوتهم
عز - )  أبي شريح، وح )  ابن عب س، وف)هم  أن هللا تع ل   ب   حرمة م ة  وذ ر ح -رحمه هللا-يقو  
 . سهو الذي حرم م ة ولم يحرمه  الن -وج 

المعروف  ،ق   لعمرو بن سع)  بن الع ص -رضي هللا عنه- أبو شريح خويل  بن عمرو الخزاعي الع وي 
 .وهو )بع  البعو  إل  م ة لقت   عب  هللا بن الزب)ر من قب  )زي  بن مع وية ،ب ألش ق

- "  أبو شريح )خ ط  هذا األم)ر عمرو بن سع)  بن الع ص األش ق، ويب)ن له الحقاألم)ر أ)ه  لي ائذن"
 ،م  ال ل)  عل  أن عن هم من حضر غ)رهم ؟ أنه ن ق  الخبر، لكن ب    وعل  هذا ال م نع -بحضور غ)رهم 

وال  سلو  المن س  الذي يحقق المصلحةب  ق  )تع)ن اإلن  ر عل  المخ لف مهم    ن  منزلته ومرتبته لكن ب أل
است ذن أواًل، أ)ه  األم)ر، وج ء ب للق  المح   عن ه أن أح ثك قواًل ق م  ،تترت  عليه مفس  ، ولذا ق    ائذن لي

 -رضي هللا عنه– عب    بن الص م ، ح )  وهذا مقتض  ح )  البيعة -صل  هللا عليه وسلم- به رسو  هللا
عل  السمع  نفسأمر ال ب  منه، هذا عل  السمع والط عة،  -صل  هللا عليه وسلم- ق    ب يعن  رسو  هللا

عل  أن  الحق ، ال يمنع من قو ؟والط عة في العسر واليسر والمنش  والم ره، لكن ه  يمنع هذا من قو  الحق
لف السمع والط عة، نقو  أو نقوم ب لحق ال نخ ف في هللا لومة الئم، فعجز الح )  ال )خ لف أوله، هذا ال )خ 

 .ب  هو محض النصيحة، ع)ن النصيحة لولي األمر
 .الغ  من )وم الفتح يعني من الغ  -صل  هللا عليه وسلم- ائذن لي أ)ه  األم)ر أن أح ثك قواًل ق م به رسو  هللا



وضبطه وأنه حفظه  ،مب شر  -عليه الص   والس م-)وضح أنه مت ك  من سم عه من نبي هللا   فسمعته أذن ي
 . م  سمعه، سمعته أذن ي ووع ه قلبي وأبصرته ع)ن ي،    هذه مؤ  ا 

 .في الخط  -عز وج -ح)ن تكلم به أنه حم  هللا وأثن  عليه هذا فيه مشروعية الب اء  ب لحم  والثن ء عل  هللا 
-من أن إبراهيم  وأم  م  ج ء  ولم يحرمه  الن س(( ،  إن م ة حرمه  هللا )وم خلق السم وا  واألرضثم ق    

م ة إل  الن س، فهو مبلغ عن هللا، ولذا  -عز وج -هو الذي حرم م ة إنم  هو بلغ تحريم هللا  -عليه الس م
 ((.  ولم يحرمه  الن س  -عليه الص   والس م-ق   
التحريم  ومقتض  هذا -عز وج -م ة حرمه  هللا   ف  يح  المرئ )ؤمن ب هلل وال)وم اآلخر أن يسفك به   م((  

نم  حرم  م ة من أج  الب) ، أو  ب)  وضع للن س، الذي أمرن  بتطه)ره ،أن تعظم ِتَي   وا  َرا َبي  }َأن َطهِ 
 .إل  آخره والتطه)ر المقصو  به  من النج س   الحسية والمعنوية [( سور  البقر 365 ]ِللطَّاِئِفيَن{

ِتيَ } َرا َبي  ألمر يقتضي الوجو ، ال ب  من تطه)ر الب)  من النج س   هذا أمر وا ،ال ب  من تطه)ر الب)  {َطهِ 
 له  الحسية والمعنوية، ف لتطه)ر من النج س   الحسية أمره سه  وهو ق ئم وهلل الحم  عل  وجه يقر  من 

 ،من اإللح   فيه من الشرك والب ع ،الكم  ، لكن عل  الق ئم)ن عليه أن يطهروه من النج س   المعنوية
}َوَمن  ،{ُنِذق هُ إذا   ن  إرا   اإللح   في الحرم رت  عليه الوع)  الش )  }ف ؛ج السفور مخ لف  التبر  ،المع صي

ٍم ُنِذق ُه{ وال )تصور أن اإللح   هو الكفر، اإللح    الم) ، واآلية ت   [ ( سور  الحرج65 ]ُيِرد  ِفيِه ِبِإل َحاٍد ِبُظل 
شرط، فيعم جميع وجوه اإللح   صغ)ره  و ب)ره ، وهذا مجر  إرا   ألنه ن ر  في سي ق ال ؛عل  أنه ولو   ن يس)راً 

 ف )ف ب لفع ؟
األعرابي  ،وهذه اآلية ج ء  متعقبة ل ية التي ت   عل  أن الن س سواء في الب)  يستوي فيه الع كف والب  

َعاسواء  الذي )ر  إل  هذا المسج  ويصلي فيه فرض ويرجع، والمقيم فيه،   هم  َباِد َوَمن }َسَواء ال  ِكُف ِفيِه َوال 
ٍم ُنِذق ُه ِمن  َعَذاٍب َأِليٍم{ أ ن  إلح  ، ف لن س يستوون في هذا الم  ن،  [( سور  الحرج65 ]ُيِرد  ِفيِه ِبِإل َحاٍد ِبُظل 

م  في المواسم بسب  حجز لهذا )نبغي تنبيه من يض )ق الن س في هذا الم  ن،  م حص  من مش ك  ال سيو 
ألنه مخ لف لم  قرر  ؛هذا إلح   ،شيء يحجز الم  ن فإذا ج ء حص  الشق ق والنزاع والخ فيضع األم كن، 

في اآلية الس بقة، بعض الن س يست جر من يحجز له م  ن، والغ ل  أن هؤالء األجراء ليسوا عل  مستوى أيضً  
ر الذي أمرن  بتطه)ره من حسن التع م  مع الن س،  م سمعن  من أصوا  ترتفع في هذا الم  ن الط)  الط ه

 )نبغي أن )ه)ئ فيه الجو للعب   ، وهللا المستع ن. هذا، للط ئف)ن والق ئم)ن والر ع السجو  والع كف)ن، مح  عب   
–أن يعظم شع ئر هللا، ال شك أن تعظيم شع ئر هللا من تقوى القلو   م  ق   هللا  ؛فمقتض  تحريم م ة تعظيمه 

ذا   ن تعظيم. -عزَّ وج َّ    إن  .فتعظيم الب)  أول  مم  عظم وحرم من أجله ،م ة وتحريمه  من أج  الب)  وا 
م ة حرمه هللا )وم خلق السم وا  و األرض ولم يحرمه  الن س، ف  يح  المرئ )ؤمن ب هلل وال)وم اآلخر أن 

لذنو  وج ء الوع)  ن عم  لمؤمن موبقة من الموبق  ،  ب)ر  من  ب ئر اعالقت  إذا   ن  ،يقت  يسفك به   مً (( 



ا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم{الش )   د  ِمن ا مَُّتَعمِ  ُتل  ُمؤ  َم َّللاَُّ ِإالَّ  [( سور  النس ء71)]}َوَمن َيق  َس الَِّتي َحرَّ ُتُلوَن النَّف  }َواَل َيق 

ُنوَن{  المقصو  أن القت  ش نه عظيم. [،( سور  الفرق ن69 ]ِبال َحقِ  َواَل َيز 
العلم ء )ختلفون في ذلك، من زن  وهو ؟ وه  )تن و  القت  بحق من إق مة ح  أو قص ص   مً ((  أن يسفك به  

ألن  ؛محصن )رجم في م ة؟ من قت  يقت  في م ة؟ العلم ء ب)نهم خ ف في هذه المس لة فمنهم من يقو   يقت 
 ؛منهم من يقو   ال يقت م ة )تن وله  عموم النصوص التي ج ء  في تنف)ذ الح و  والقص ص، وم ة  غ)ره ، و 

الن س )تر ون )تق تلون  نوه  معن  هذا أ ،سواًء   ن بحق أو بغ)ر حقيعني    أن يسفك به   مً ((لعموم قوله  
نقو   ال، هن ك ح  يض)ق عل  الق ت  حت  )خرج، فإن لم )خرج  في هذا الم  ن الط)  الط هر وال )ر عون؟

 .أخرج منه وقت  خ رجه
وأنتبه اآل مي؟ أم  م   -عز وج -أي أال يقطع شجر ، وه  يشم  الشجر م  أنبته هللا   شجر ((  وال يعض  به  

 فهو  اخ   خواًل ال إش    فيه، وأم  م  أنبته اآل مي فمح  خ ف ب)ن أه  العلم. -عز وج -أنتبه هللا 
نم  فقولوا  إن هللا ق  ائذ -صل  هللا عليه وسلم-  فإن أح  ترخص بقت   رسو  هللا  ن لرسوله، ولم ي ذن لكم، وا 

يعني مق ار من الزم ن وليس المرا  به الس عة الفلكية المق ر  بست)ن  قيقة،  أذن لي س عة من نه ر(( أوأ ذن لي 
 .ال، المرا  به  المق ار من الزم ن من غ)ر تح ) 
- م الع م المطلق للنبيرجع ، يعني م   استثن)  من التحري   وق  ع    حرمته  ال)وم  حرمته  ب ألمس(( 

 .-عليه الص   والس م
من بيعني عل  الكف ية، إذا حص   ،والتبليغ واج  وهو واج   ف ئي ،ال م الم األمر   فل)بلغ الش ه  الغ ئ (( 

 ي في ص ر في ح م الب ق)ن سنة.
  شريح، إن الحرم ال فق)  ألبي شريح  م  ق   لك عمرو؟ يعني ه  امتث ؟ ق    ق    أن  أعلم بذلك منك ي  أب

ه حق، والحرم ال وال ف رًا ب م، )رى أنه محق في قت   ابن الزب)ر، وأن ابن الزب)ر خ رج وب غي فقت ل ،يع)ذ ع صي ً 
 يع)ذه.

بة، أو خر بة  وهي الخي نة أو البلية"."  إن الحرم ال يع)ذ ع صيً  وال ف رًا ب م، وال ف رًا بخر 
ع ن   -األم)ر عمرو بن سع) -إن هذا الرج    لة النص المرفوع، ه  نقو هذا الك م من أبي شريح في مق ب

 وخ لف النص مخ لفة صريحة؟ أو نقو   هو مت و ؟
ل  عل  عمرو بن جمهور أه  العلم عل  أن ابن الزب)ر عن ه بيعة شرعية، ولذا س   ؛هو خ لف النص ب  شك

لو ق ر أن شخص من البغ   اعتصم بم ة، )ترك؟ أو لكن ، سع)  من هؤالء الذ)ن بعثوه من يقتله صبرًا، عوق 
نقو  له مث  م  ق    إن الحرم ال يع)ذ ع صيً ، ويض)ق عليه حت  )خرج أو يقت  في م  نه؟ )ر  فيه الخ ف 

 الس بق.
 نري الح )  الث 

 ال    )وم فتح م ة -صل  هللا عليه وسلم- م  ق    ق   رسو  هللا-رضي هللا عنه- عن عب  هللا بن عب س
 .الهجر  هي االنتق   من بل  الشرك والكفر إل  بل  اإلس م ((ونية جه   ولكن ،بع  الفتح هجر 



مفهومه أن الهجر  نسخ  بفتح م ة، لكن النصوص ت   عل  أن الهجر  ب قية إل  قي م    ال هجر  بع  الفتح(( 
إم  أن يق    ال هجر    ال هجر  بع  الفتح(( الس عة، الهجر  ب قية وجوبه  ب ق إل  قي م الس عة، وح )  الب   

 .فضله   فض  الهجر  قب  الفتح ال هجر  بع  الفتح((  إس م، أو يق    بل   ألنه ص رم ة بع  الفتح ن م
جه   ونية الب قي الجه  ، إذا   ن الجه   ق ئم ف لمش ر ة متع)نة عل  تفص)  عن  أه  العلم    ولكن جه   ونية((

مت  )تع)ن أو ال )تع)ن مت  ي ون فرض  ف ية، المقصو  أنه ال ب  من المش ر ة إذا   ن ق ئمً   ،عفي  ت  الفرو 
بم  يحقق المطلو  أو نية الجه   إذا لم ي ن ق ئمً ، فإن   ن الجه   ق ئمً  ب لفع  ال ب  من المش ر ة ممن )ت  ى 

 .لنفس ب لجه  به الغرض أو نية الجه   إذا لم ي ن ق ئمً ، ف  ب  من تح )  ا
  لنية الص لحة الخ لصة، ف لنية شرط لك  عب   .بوالنية ش نه  عظيم، العب  ا  مرتب  صحته  

ذا استنفرتم ف نفروا((  الصور التي )تع)ن ف)ه  الجه  ، إذا استنفر اإلم م شخصً  أو ط ئفة هذه صور  من و    وا 
 الصف. و في بل ه أو حضرتع)ن عليه االستنف ر،  م  أنه )تع)ن عليه إذا  همه الع 

ذا استنفرتم ف نفروا((  .لقت   الع و ف نفروا ؛يعني طل  من م النف)ر    وا 
 فهو حرام بحرمة هللا إل  )وم القي مة(( ،  إن هذا البل  حرمه هللا )وم خلق السم وا  واألرض  وق   )وم فتح م ة

نه لم يح  القت   فيه ألح  قبلي، ولم يح  لي إ م  تق م   وهي س عتي هذه، فهو حرام(( ،ال س عة من نه ر  وا 
 .م  تق م ومعن ه مث 

وال )نفر الص) ، ومن ب    ،وال )نفر ص) ه -ال يقطع الشوك – ال يعض  شو ه   بحرمة هللا إل  )وم القي مة((،
هذا لو ليشمله األمن الذي هو من خص ئص هذا البل ، ال )نفر ص) ه، وعل   ؛أول  ال يقت ، ال )تعرض له ب ذى

وج   ص) ًا في الحرم فنفرته بقص  أو بغ)ر قص  ف ه  العلم يضربون مث   لمث  هذا إذا وقع ط ئر عل  ثوبك 
ال م  يضمن فط ر هذاالثو  لتلبسه،  هذا وأر   أن ت خذ  ،ال شك أنه متسب  ؟الط ئر فتعرض ألذى، يضمن وا 

  ثوبه وأرا  أن )لبس الثو  ط ر  أو عل ،يعني نفترض أن شخص ج ء حم مة وقع  عل  رأسه فطر ه 
ال م  يضمن؟و فضرب  ب لمروحة  ؟ أو يقصر ذلك عل  المتعم ، يعني إذا   وال )نفر ص) ه(( م ت ، يضمن وا 

ال م  ه  ف لتسب  فيه من ب   أول ،  ،  ن  مب شر  القت  يشترط ف)ه  العم  يشترط العم  في قت  الص)  وا 
 يشترط؟

 طالب: .........
 إل  آخره فنص عل  العم .[ ( سور  الم ئ  75 ]}َفَجزَاء{  ب ل)  قوله

أنه سواء   ن بقص  أو بغ)ر قص ، لكن إذا   ن  مب شر  القت   ،  وال )نفر ص) ه((  ذ رون فروع تح  قوله)
 يشترط ف)ه  العم  ف لتسب  من ب   أول .

 ال تلتق  لقطته إال من -الط)  المب ركالبل  -هذا من خواص هذا الم  ن     وال )لتق  لقطته إال من عرفه ((
ال يملكه  أب  اآلب   ال ب  أن يعرفه   ائمً  حت  )ج ه  ص حبه ، أو يسلمه  إل  جهة تحفظه  وتقوم يعرفه ، 

 بتعريفه ، أم  اللقطة في غ)ر م ة فح مه  معروف تعرف سنة ثم تملك وهي تختلف بحس  الملتق .
 .ويختل  يعني يحتش خ  الحشيش،ال   وال )ختل  خ ه((



إال اإلذخر  هو نب   ،  ي  رسو  هللا-عليه الص   والس م-فق   العب س  ي  رسو  هللا  العب س عم النبي 
يستعمله أه  م ة في تسق)ف الب)و  )جعلونه ب)ن الخش  والط)ن، يمسك الط)ن ال يقع من  ،ملونهعمعروف يست

ح ا ، )وق  به الإال اإلذخر فإنه لق)نهم، الق)ن .. يستعملونه أيضً . خل  الخش  ويستعملونه أيضً  في إيق   الن ر،
 والق)ن  الح ا .   إال اإلذخر((وب)وتهم )جعلونه في السقوف، فق     ،الن ر

نعم، النبي  لإلذخر ه    ن  النية معقو   عليه قب  الك م أو بع ه؟ -عليه الص   والس م-االستثن ء من النبي 
 )ختل  وال، عرفه  من إال لقطته )لتق  وال ص) ه، )نفر وال شو ه، يعض  ال  ق     -الس معليه الص   و -

؟ عن م    إال اإلذخر((ه    ن في ن)ته أن يقو  إال اإلذخر؟ أو لم  ق   له العب س إال اإلذخر، ق     ((خ ه
)ر  عليه -عليه الص   والس م-نبي ق   له العب س إال اإلذخر وعل  أيضً  ذ ر مبرر لهذا االستثن ء ف ستثن  ال

 إش    أو ال )ر  إش   ؟ نعم.
 طالب..........

  )ف؟
 طالب.........

، النبي م    ن التشريع فيثر أ -عليه الص   والس م- إيه لكن لق ئ  أن يقو   أن لمن يحضر مجلس النبي
 في ن)ته أن يستثني ثم استثن  بطل  ممن حوله، نعم.

 طالب..........
هذا ، وال ن ويً  له، لم ي ن مستحضرًا لهذا اإلذخر -عليه الص   والس م-إيه لكن هذا  ل)  عل  أن النبي 

ال م  هو بوار ، أقو   من ظ هر  الظ هر من النص، لكن )ر  عليه أن لمن حضر أثر في الح م، هذا وار  وا 
 را ؟ ونظ)ره إيش؟النص )ر  هذا، لكن  )ف ن فع هذا اإل)را ،  )ف ن فع مث  هذا اإل)

 طالب..........
  )ف؟

 طالب..........
 في األح  م في تقرير ح م شرعي؟! مفي األح  م، يش وره مش وره

 نعم, ف لمس لة  قيقة ي  إخوان، وأ ق منه  المس لة الث نية المتعلقة بقو   م  ش ء هللا وشئ   لمة يمنعني الحي ء،
ال م  هي بمش لة مث   إيش؟ مش لة وا 

 ......... :طالب
 تختلف، تختلف.

 ؟الفترة: أال يمكن أن يأتيه جبريل في هذه طالب
أنه لم  ق   العب س  إال ، الوحي نز  بت ))  االستثن ء، هم الشراح ق لوا  إن الوحي نز  بت ))  االستثن ء ،نعم

ون للح ضر  خ  في اإلذخر فإنه لق)نهم وب)وتهم، نز  جبري  ب الستثن ء فق    إال اإلذخر، وعل  هذا ال ي 
 االستثن ء، ق  ي ون الح ضر سب  في هذا االستثن ء.



 -عليه الص   والس م-  ن يمنعه الحي ء     لمة يمنعني الحي ء((،المس لة الث نية المتعلقة بم  ش ء هللا وشئ ، 
  ب  م  ش ء   -لس معليه الص   وا-ثم ق   النبي     لمة تقولونه ، م  ش ء هللا وش ء محم ((،قصة ال)هو ية و 

 من قو  الحق؟  )ف؟ -عليه الص   والس م-فه  الحي ء يمنع النبي  هللا وح ه((
 طالب...........

 نعم.   ب  قولوا م  ش ء هللا وح ه((ليس عن ه وحي، إذًا  )ف منعه؟ ص ر م  عن ه وحي، 
 : .... كان يعرف إيش.....طالب
  )ف؟

 طالب........
حي ء شرعي ال نظ)ر له فيه، لكن الك م عل  الحي ء الذي  ،ه ال نظ)ر لهؤ حي  -والس م عليه الص  -النبي 

 يمنع من التبليغ، المس لة من ال ق ئق تحت ج إل  ش   انتب ه.
 لمة  ؟؟ال سيم  في مث  هذه المس ئ  التي هي شركو يمنعه الحي ء من التبليغ  -عليه الص   والس م-ه  النبي 

 ن إيش؟ نعميمنعني الحي ء م
  )ف م  منعه إال الحي ء؟  نإذ

 طالب..........
المب لغة  -عليه الص   والس م- ي ره هذا القو  لم  فيه من المب لغة في احترامه -عليه الص   والس م-النبي 

في  لكن هو ال نص عن ه فيه، ثم نز  من، هو )ري  أن يمنعهم من المب لغة -عليه الص   والس م-من احترامه 
 .هذا االحترام الذي لم )ر  نص بمنعه، ثم ج ء المنع

ه يمنعه من منع هذه المب لغة، هذه مب لغة في االحترام ب  شك ؤ نظ)ره شخص )رى أن تقب)  ال)  ج ئز، لكن حي 
وليس عن ه م  يمنع، ليس عن ه م  يمنع من هذا العم ، ج) ، لكن النفوس السوية تمنع من المب لغة في 

نعم، تمنع من المب لغة في االحترام، النفوس السوية األبية تمنع من المب لغة في االحترام، ف  ن يمنعه  االحترام،
 ؛الحي ء هذا الشخص الذي )رى أنه ال ب س بتقب)  ال)  عن ه يمنعه الحي ء من أن )ن ر عل  من يعم  هذا العم 

ترام الزائ ، فيمنعه أن )ب ي هذه الكراهة الحي ء، ، وهو ي ره في الوق  نفسه هذا االحهألنه م   فعه إال احترام
يعني شخص )ري  أن يحترمك فتمنعه يمنعك الحي ء، لكنك في الوق  نفسه تكره المب لغة في االحترام التي تص  

ال م  هو  نص )   كإل  هذا الح ، لكن لو بلغ عل  التحريم م  منعك حي ء، ح)نئذ ال يمنعك حي ء، ظ هر وا 
 بظ هر؟ نعم.

 الب..........ط
 م  أسمع، م  أسمع؟

 طالب..........
عليه -م  في نص )   عل  منعه   )ف تن ر؟ نعم، لكنه  مب لغة في تق )ره  ،هذه األص  م   ام ليس  ممنوعة

أص  الشرك مب لغة، لكن هن ك صور ممنوعة وصور لم )ر  ف)ه   ألنمن قب  من يقوله،  -الص   والس م
 شيء، نعم.



 ..طالب......
ال؟ ألنه  من ال ق ئق  قيقة ج ًا يستش له   ث)ر  ..،نعم، م  أ ري استطع  أعبر أ ي المعلومة عل  واضحة وا 

 من ط   العلم، نعم.
 طالب........

ألنه  ص ر   ار إس م، أو ال  ؛، بع  الفتح يعني فتح م ة، ال هجر  من م ة بع  فتحه ه ال، ال المرا  به  الع
 نعم؟ أي بل  إل  النبي أو إل  غ)ره إل  ب   المسلم)ن فضله   فض  الهجر  قب  الفتح.هجر  بع  الفتح من 

 .؟...: إذا كان يا شيخ شرك ظاهر...طالب
  )ف؟
 .: إذا أصبح الشرك ظاهر.....؟طالب

 الشرك.
 طالب........

الب)  ب قي  ألن ؛ع ل ، ولن ي ون ذلك إن ش ء هللا ت ولن ي ون ذلك م   ام ال  )ه جر منه ، ح )  ال،الترى 
 وال )ه م إال في آخر الزم ن، هللا المستع ن نعم.

 طالب.......
ألن ف)ه  ث ثة أح  )  صحيحة م  ف)ه  إش   ،  يعني؛ إيه عل     ح   مس لة تقرير هذه المس لة أمره  سه 

 لكن )بق  أنه  الحي ء يمنع منه ، تفض .
 :باب ما يجوز قتله

، فاسق كلهن الدواب من خمس)) قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن :-رضي هللا عنه- عائشة عن
 في فواسق خمس يقتل)) ولمسلم ((العقور والكلب، والفأرة، والعقرب، والحدأة، الغراب: الحرمالحل و  في يقتلن
 .((والحرم الحل

 باب دخول مكة والبيت.
 ي في، ب رك هللا فيك.

)جوز قتله  م  ذ ر حرمة م ة وأن األمن ف)ه  تن و  غ)ر اإلنس ن المعصوم تع ل   ب   م   -رحمه هللا-يقو  
لئ  يفهم من عموم م  تق م  ؛تع ل  م  )جوز قتله -رحمه هللا-تن و  الح)وان والط)ر، ذ ر ب   -معصوم ال م-

  )  ع ئشةح أنه ال يقت  شيء عل  اإلط ق في ذلك الم  ن الط)  الط هر، فق    ب   م  )جوز قتله، ثم ذ ر
 .  خمس من ال وا ((ق     -صل  هللا عليه وسلم- أن النبي - رضي هللا عنه-

ضِ  ِفي َدابَّةٍ  ِمن   َوَما}  األرضال وا  جمع  ابة، واألص  ف)ه  م  )تن و  جميع م  )   عل  وجه  َر   َعَلى ِإالَّ  األ 
ُقَها َّللاَِّ  لكن معن  ال ابة  ،لعطفه عل)ه  ؛ وا بعضهم يستثني الط ئر فليس من ال( سور  هو ، 6 {ِرز 

ومعن ه  العرفي ذوا  األربع، حقيقته  العرفية في ذوا   ،ب لمعن  األعم يشم  جميع م  )   عل  وجه األرض
 .األربع، لكن المرا  منه  في هذا الح )  م  هو أعم من ذلك



  يق   فسق  الرطبة عن أص  الفسق الخروج، الخروج عن الط عة،  م    خمس من ال وا   لهن ف سق((
   في الح  والحرم((، وبعض الرواي     خمس من ال وا   لهن ف سق يقتلن في الحرم((قشره  يعني خرج ، 

 .وذ ر الح  يغني عنه ذ ر الحرم، فإذا قتل  في الحرم ف لح  من ب   أول 
 لن خمس فواسق في الح  والحرم((يقت ولمسلم      الغرا  والح أ  والعقر  والف ر  والكل  العقور((،ه  ثم ذ ر 

 هذا لفظه؟
 طالب......

وعرفن     يقت  خمس فواسق في الح  والحرم((عن ي يقتلن لكن الج ري عل  لغة البراغ) ، ولمسلم أن  ط) . 
ال التنصيص عل  الحرم يغني عنه.  أنه ذ ر الح  تصريح بم  هو مجر  توضيح، وا 

 اه  إل  غ)ره  مم  يش ر ه  في العلة؟ وم  العلة المبيحة لقت  هذه هذه ال وا  جواز القت  مختص به  أو )تع
 الفواسق؟

)جمعه  وصف آخر وهو ع م األك   له   )جمعه  الفسق، والفسق ب لنسبة له  األذى، الفسق ب لنسبة له  األذى
ص بهذه الخمس، مم  ال )جوز أكله، ولذا )ختلف أه  العلم في القي س عل)ه ، فمنهم من يقو   إب حة القت  خ 

مع أنه ج ء الزي    عل)ه  في رواي   أخرى، وعل  هذا يقتصر عل  المنصوص عليه، يعني مث  م  ق   أه  
 الستة ال يق س عل)ه ، ولو ش ر ه  غ)ره في العلة. اإليش؟ الظ هر في الربوي  

ع م األك ، ف)رون جواز قت     الذ)ن يقولون ب لقي س يق س عل)ه  م  ش ر ه  في العلة، الش فعية )رون أن العلة 
ف   مؤذ  يقت ،    مؤذي يقت ، وال شك أن هذه الخمسة  ،م  ال )ؤ  ، وغ)رهم )رى أن العلة الفسق وهو األذى

المنصوص عل)ه  )جمعه  هذا الوصف الذي هو الفسق، وهي علة منصوصة ووصف مؤثر في الح م، فم  
ب)ن –إلح ق فرع ب ص  لعلة تجمع ب)نهم   ذا هو القي سش رك هذه الخمس في الوصف يش ر ه  في الح م، ه

الفسق الذي عبر عنه أه   هووه  العلة  ،فإذا تحققن  من وجو  هذه العلة سرى عل)ه  الح م -الفرع واألص 
 العلم ب ألذى  ونه  مؤذية أن ي ون طبعه  مؤذي أو بمجر  م  يحص  منه  األذى ولو لم تكن مؤذية طبعً  نعم؟ 

 ......طالب....
 ، ال هذا غ)ر.ال ،ال تقص  الحية في الب)و ؟ الحية م  تقت ؟ الحية في الب)و ،

، أو مجر  وجو ه آذىنعم، أن ي ون من طبعه  األذى، لكن لو وج  من ال وا  ليس من طبعه األذى لكنه 
 ه؟مؤذي )خ)ف وهو بطبعه ال )ؤذي ه  نقو  ألن اإلنس ن )ت ذى بمنظره ويخ ف منه ف)جوز له قتل

 : لعله الصائل من هذه التي ليست منصوصة.طالب
هذا الفسق ب نه األذى،  نوأه  العلم يعبرون ع ،مستنبطة من الوصف المؤثر ،العلة المنصوصة اآلن الفسق

بعض الح)وان   مؤذي بطبعه هذا ) خ  ب  شك، والق ع   عن  أه  العلم أن م  آذى طبعً  قت  شرعً ، لكن 
 عه، ق  )ؤذي بش له )خ)ف، له أن يقت  أو ليس له أن يقت ؟ نعم؟هن ك م  ال )ؤذي بطب

 : ليس له أن يقتل.طالب
ألن هذا ال يم ن ضبطه، هذا ال )نضب ، إنس ن )خ ف من الجرا ، إنس ن )خ ف من الصراص)ر،  لم ذا؟ نعم،

عل  أن الخوف  إنس ن )خ ف من  ذا، بغض النظر ه  هذه األنواع تقت  أو ال تقت  شيء ث ني لكن هذا  ل) 



ليس منضب ، والن س )تف وتون )تب )نون في مس لة الخوف، وهذا )جرن  عل  الك م عل  مس لة، وهي مس لة 
الخوف الذي ال حقيقة له، وهذه تور  في ب   التيمم، مت  )ب ح التيمم؟ إذا لم تج  الم ء، نعم، أخذ من استعم له، 

 ، لكن خ رج الب)  ظ م، )خ ف اإلنس ن أن )خرج هذا خوف الم ء قري  ج ًا م ئة متر عن الب) ننفترض أ
خوف وهمي )تيمم أو ال )تيمم؟ لكن ق  يص  الخوف ببعض الن س ولو   ن وهميً  أضع ف مض عفة  ،وهمي

من الخوف الحقيقي لبعض الن س، بعض الن س عن ه استع ا  )خرج ولو   ن عن  الب   أس ، وبعضهم بمجر  
ألنه مذعور  ؛طيع أن )خرج، فه  نقو  أن مث  هذا ال يستطيع الوصو  إل  الم ءم  تغ)  الشمس ال يست

)خ ف، وهذه نبه عل)ه  بعض أه  العلم لكن )ن س  أن )ذ ر ألن  ت به مف)  في هذا الب   منسك اللب ي، منسك 
ن   ن ص ح  األع م يقو   الل ي، ف لمطبوع بهذا االسم.  صغ)ر اسمه  منسك اللب ي( وا 

 ؟يا شيخ في أي قرن طالب: 
 القرن الم ضي، أوائ  القرن الم ضي.

 طالب..........
 إيش اسمه ص حبك؟ ص ح  األع م يقو   الل ي من الل ، اسمه عب  الغني هو؟إيه،  ذا، 

 طالب........
 ب ي  ذا؟)زعم أنه من أوال ه، ل   أو  ذا قب  ث ث)ن سنة ن ه أ)وه ج ء واح   رس

 طالب........
 طونه  ب لضم، نعم.ال هم يضب

 طالب.......
نفس -   ب سر الك فيو ط)  وذ ر له منسك، ج) ، عل     ح   أه  م ة أ رى بشع به ، الكرم ني، يق

 وأه  م ة أ رى بشع به .نعم، والنووي يقو   ال بفتحه ،  -الكرم ني
 طالب............

 قول الفقهاء والصائل من كل نوع؟
 ال ف ع عن النفس معروف. ،الحرم، ال ف ع عن النفس هذا أمر مفروغ منهالص ئ  معروف، هذا في الح  و 

 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3كتاب الحج ) –عمدة األحكام 

 ب   التمتع -ب    خو  م ة وغ)ره 
 الش)خ/ عب  الكريم بن عب  هللا الخض)ر

 
 

 أما بعد: ،له وصحبه أجمعينوعلى آ ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 :باب دخول مكة والبيتتعالى:  -رحمه هللا-قال المؤلف 

 رأسه وعلى الفتح، عام مكة دخل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن
 .((اقتلوه)): فقال الكعبة بأستار متعلق خطل ابن: فقال رجل جاءه نزعه فلما ،المغفر

 من، داءكَ  من مكة دخل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عن
 .السفلى الثنية من وخرج، بالبطحاء التي العليا الثنية

 بن وأسامة، البيت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول دخل: قال -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عنو 
: فسألته، بالال   فلقيت، ولج من أول كنت الباب فتحوا فلما ،الباب عليهم فأغلقوا، طلحة بن وعثمان وبالل زيد
 .اليمانيين العمودين بين، نعم: قال؟ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فيه صلى هل

 وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  ،الحم  هلل ر  الع لم)ن
 ، ه ذا الترجمة.تع ل   ب    خو  م ة وغ)ره -رحمه هللا-ؤلف يقو  الم

 طالب: والبيت.
  ذا عن  م؟

 طالب: ............
 ....وغ)ره هذا و

 الح )  األو  
  المغفر رأسه وعل  الفتح، ع م م ة  خ  -صل  هللا عليه وسلم- هللا رسو  أن -رضي هللا عنه– ح )  أنس

 لوق ية من الس)وف والسه م وغ)ره .أس ليغطي الر  ،وهو شيء يصنع من ح ) 
وهذا من أقوى األ لة عل  أن م ة  ، خله  ف تحً  غ زي ً  -عليه الص   والس م- خ  م ة عل  هذه الكيفية 

، وبهذا ق   جمع من أه  العلم، وبعضهم )رى أنه  فتح  صلحً  ب ل)  أن  وره  لم  ً فتح  عنو ، وليس  صلح
فتحه  عنو ، ومن  ب لب)و  عل  أهله   -عليه الص   والس م- يمنع أن ي ون النبي تقسم عل  الغ نم)ن، لكن ال
 فلم ي سر أح ًا منهم.   أنتم الطلق ء(( م  من  عل)هم وق   لهم  

اسمه عب  هللا أسلم ثم ارت ،   ن اسمه قب  ، و ج ء رج  فق    ابن خط  ،وانته  القت   -المغفر نزع-ه فلم  نزع
عليه -وجع  جواريه يغن)ن بهج ء النبي  -عليه الص   والس م-وهج  النبي  ،لعزى أسلم ثم ارت أن يسلم عب  ا
 . مه -عليه الص   والس م-ف ه ر النبي  -الص   والس م



 .وهذه ع    عن  العر ، اإلنس ن إذا حزبه أمر تعلق ب ست ر الكعبة  متعلق ب ست ر الكعبة
فع  م  فع  بهج ء النبي  -عليه الص   والس م-ج)ر مث  هذا الذي أه ر النبي  لكعبة ال تف    اقتلوه((فق    

 -عليه الص   والس م-وهج ء  عوته، وقتله إنم    ن في الس عة التي أبيح للنبي  -عليه الص   والس م-
نم  من استحق القت  بح  إالقت   ف)ه ، هذا قو  من يقو   أو قص ص ن الح و  والقص ص ال ي ون بم ة وا 

والنهي عن سفك ال م إذا لم ي ن  ،يض)ق عليه حت  )خرج فيق م عليه الح ، والذي يقو  يقت  مستحق القت  بم ة
 ا، يست   بمث  هذا الح ) .ذبحق، أم  م    ن بحق فإنه ال ) خ  في النهي، يقو   يست   به

ًا فم  الخصوصية التي لهذا الم  ن ق  يقو  ق ئ   النهي عن سفك ال م بغ)ر حق منهي عنه بم ة وغ)ره ، إذ
المعظم، إذا  نتم تقولون المرا  ب لنهي عن سفك ال م إذا   ن بغ)ر حق، أم  إذا   ن بحق من قص ص أو 

 .ارتك   م  )وج  القت  فإنه يقت  ويحم  الح )  عل  م  إذا   ن بغ)ر حق
م  هي  ؟في م ة وغ)ره  فم  الخصوصية يقو  الق ئ   النهي عن سفك ال م إذا   ن بغ)ر حق هذا في    م  ن

 الخصوصية لم ة، لم ذا )نص عن النهي عن سفك ال م بم ة؟ وهو منهي عنه في    م  ن؟
 ......طالب: .....

 ؟!.)جوز في الم )نة نلحرمة م ة، إذا قلن  بهذا قلن  )نه  عن سفك ال م بغ)ر حق في م ة، لحرمة م ة إذ
 ط ل  .......

وه ذا س ئر الذنو   ،    في تعظيم الب) ، في ون القت  فيه أعظم من القت  في غ)رهيعني )نص عليه زي 
وهذا األمر جع  بعض الصح بة والت بع)ن )نتقلون من م ة إل  غ)ره ، ابن عب س انتق   ،والمع صي تعظم بم ة

 ة والم )نة مع تفرق الصح بة والت بعون في األمص ر وتر وا مو إل  الط ئف، ويذ ر عنه أنه لهذا السب ، 
 المض عفة العظيمة للحسن   لم ذا؟

عل  أن الب ع  ألكثرهم نشر ال )ن، ومعلوم أن النفع  -وهو تعظيم الذنو -ق  ي ون الب ع  لبعضهم هذا 
ال ق  يقو  ق ئ    )ف )ترك الن س م ة والص   ب ألف ص   ويس ن م ئة المتع ي أفض  من النفع ال زم، وا 

واآلن أه  العلم في    م  ن ال تج   ،وه ذا من ج ء بع هم تفرقوا في األمص ر ،ر والش مالبصر  والكوفة ومص
هذه المض عفة تنهزهم إل  المج ور  لم ة وترك األمص ر األخرى، لم  هم عليه من نفع متع ي، وهذا أعظم أجرًا 

 لمن ت ه  لذلك وصلح  ن)ته.
 م ة  خ  -صل  هللا عليه وسلم- هللا رسو  أن - عنهم رضي هللا- عمر بن هللا عب ح )    اقتلوه((  فق    

، هن ك ى ، ب لضم    اء  ق ر السفل  الثنية من وخرج، ب لبطح ء التي العلي  الثنية من -ب لفتح والم -،   اء من
 .يثن،  موضع آخر يق   له    ي  

 -ب لفتح - اءمن    - ع ه ولذا يقو  الفقه ء  يسن  خو  م ة من أ  من أع ه  ويخرج من أسفله   ) خ  م ة
ألن  ؛، تسهيً  للضب واضمم واخرج ،ويقولون أيضً   افتح وا خ  -ب لضم - اءمن    -والخروج من أسفله  

 .وأه  العلم يضبطون الكلم   ب لش   والحرف والض  والنظ)ر، وغ)ر ذلك ،شتبه ن في الرسممالضبط)ن 



وه ذا لهم طرق في الضب ، وهن  يقولون   ،ر عتبة ال ارحرام بن عثم ن ض  الح  ، الح م بن عت)بة بتصغ)
افتح وا خ  افتح ال خو  من س  للفتح، والمرا  بذلك فتح الك ف م  هو بفتح ب  ، واضمم الك ف من    اء  ق رى 

 واخرج، يعني عن  الخروج.
 مشروعية ال خو  من أعل  م ة والخروج من أسفله  

 ال خو  من أعل  م ة والخروج من أسفله   ن تي إل  هذه المس لة وهي  مشروعية
أو نقو    ،قص  ال خو  من هذا الموضع، والخروج من ذلك الموضع -عليه الص   والس م-ه  نقو  النبي 
، أو هذا األيسر ب لنسبة له؟ فإن   ن األيسر له أن ) خ  من األعل  ويخرج من األسف  فع ، ؟أن هذا طريقه

ن   ن األيسر الع س فع ، تعب  به؟ مم  يقت ى به، أو من األفع   التي حصل  اتف قً  ف  مه  هذا العم   وا 
إل  الع)  )خرج من طريق ويرجع من طريق آخر  -عليه الص   والس م-)تعب  به؟ ه  هذا مث  خروج النبي 

 ؛ج من أسفله ألنه تكرر؟ أو نقو  هذا  ونه  خ  من أع ه  هذا المن س  أله  الم )نة، و ونه خر  ؛ف)تعب  به
ألن النزو  أيسر من الصعو ، ال يقو  ق ئ  إذا   ن ال خو  من أع ه  هو المن س  أله  الم )نة لم ذا ال 

 .ي ون الخروج  ذلك؟ النزو  أيسر من الصعو ، وق)  بهذا وهذا
 ؛م  في المواسمق  ال )تيسر لك  الن س ال سي خروج من أسفله  فهو األول ، لكنهإذا تيسر ال خو  من أع ه  وال

ألنه ق  يقص  اإلنس ن هذا الموضع ثم يصرف عنه، أو يشق عليه مشقة ب لغة إذا ج ء من الجه   الجنوبية، 
 !عل  م ة إل  أن يص  إل  شم له  ثم ) خ لتوي  )ف )

ومن  -إن ش ء هللا تع ل -عل     ح   من فع  ذلك مع اليسر متعب ًا بذلك فلن )خ)  ظنه ولن يع م األجر 
 في المخ لفة في مث  هذا. -إن ش ء هللا-شق عل  ذلك ف  م نع وال حرج 

 الح )  الث ني 
وجر  الع    عن  المؤلف)ن من المت خرين  -رضي هللا عنهم - ح )  عب  هللا بن عمر ،الح )  الذي )ليه

 نوا عنه ب لضم)ر، يحرصون عل  االختص ر فإذا   ن الح )  عن راو والذي )ليه عن نفس الراوي ق لوا  وعنه، 
تع ل  في هذا الكت   البس ، ولذا تج ون الرواي   فيه  -رحمه هللا-وهن   رر، ومنهج الح فظ عب  الغني 

مبسوطة أكثر من المتون األخرى، يعني البلوغ ش )  االختص ر، لكن هذا فيه شيء من التوسع والبس ، ويم ن 
 .-رحمه هللا- االستغن ء ببعضه  عن بعض، لكن هذه طريقة المؤلف

 .الب)  -صل  هللا عليه وسلم- هللا رسو   خ   ق   -رضي هللا عنهم - عمر بن هللا عب  عنو 
 بن وعثم ن ،وب   ، هو وأس مة بن زي ،زي  بن وأس مة ، خ  الكعبةالمرا  ب لب)  الكعبة، والمرا  ب لب)  الكعبة، 

م   ،مخلوق ) خ  أشرف البق ع ب ثن)ن من الموالياثن ن من الموالي والح ج  عثم ن بن طلحة، أعظم ، طلحة
 .هللا المستع ن ،ق   معي أبو ب ر وعمر

 ف غلقوا -الح ج – طلحة بن وعثم ن ،وب   وأس مة بن زي ، ،الب)  -صل  هللا عليه وسلم- خ  رسو  هللا 
 فتحوا فلم  -والس م عليه الص  -الن س خ رج الب  ، خ رج الب)  )نتظرون م ذا يصنع النبي  ،الب   عل)هم
 ن  أو  من  -وذلك لحرصه الش )  عل  االتب ع واالقت اء واالئتس ء ؛-ابن عمر- ولج من أو   ن  الب  
 .نعم  ق  ؟ -صل  هللا عليه وسلم- هللا رسو  فيه صل  ه   فس لته، ب ال فلق)  ،ولج



 ب)ن؟ فق    -صل  هللا عليه وسلم- فس ل  ب اًل  أ)ن صل  رسو  هللا -غ)ر الصحيح-في بعض الرواي   
 .اليم ن))ن العمو )ن

يعتني ابن عمر بمث  هذه األسئلة، ه  صل ؟ ليقت ي فيصلي مثله، وأ)ن صل ؟ ل)تم له االقت اء ب لفع  
عليه الص   -تتبع آث ر النبي بش )  االقت اء في هذا الب    -رضي هللا عنهم -   ن ابن عمر ؛والم  ن
ه  عل  ؤ ي ف ف  ابته لتقع مواط -رضي هللا عنه- ه   منه، نعم هو لم )وافق عليه،   ن، هذا اجت-والس م

عليه -، م  ووفق عل  هذا، )ب)  في الم  ن الذي ب   فيه النبي -عليه الص   والس م-موطئ  ابة النبي 
لكنه لم )وافق عل   ،المب) ، هذا من ش   تحريه -عليه الص   والس م-، ولو لم يقص  النبي -الص   والس م

 .-وأرض ه رضي هللا عنه- هذا االجته  
ن حمله بعضهم   -صل  هللا عليه وسلم- فس لته ه  صل  فيه رسو  هللا وفيه صحة الص    اخ  الب) ، وا 

ويرى أبو حنيفة والش فعي أن الن فلة والفريضة في ذلك عل  ح  سواء،  ،عل  الن فلة  ون الفريضة،  م لك وأحم 
شرط لصحة الص  ، فمن ق   ب ن الفريضة ال تصح  -الكعبة الب) -واستقب   القبلة  ،  ال شك أنه  ن فلةوالص 

ن   نحت ط للفريضة، والفريضة )نبغي أن يحت ط له ، والن فلة )تس مح ف)ه اف)ه  ال شك أنه  األص  أن م   ، وا 
 .صح في النف  صح في الفرض، لكن االحتي ط مطلو 

م  صل  فريضة  اخ  الب) ، وهذا االحتي ط ال )ؤ ي إل  ترك م مور وال إل   -ص   والس معليه ال-النبي 
فع  محظور، فإذا صل  الفريضة في الب)  من أه  العلم من يقو  ال تصح ص ته، ف الحتي ط أال تؤ ى 

أ ى   ط له ، لكن لولم يفع ، والفريضة )نبغي أن يحت -عليه الص   والس م– ألن النبي ؛الفريضة  اخ  الب) 
 االحتي ط إل  ترك م مور أو فع  محظور، ف الحتي ط  م  يقو  ش)خ اإلس م في ترك هذا االحتي ط.

واثن)ن من األعم    ،ترك األعم   الث ثة وراءه ،ث ثة أم م، وث ثة في الخلف ،الب)  مبني عل  ستة أعم  
العلم ء عل  ع م  الب)  ث ثة أذرع، وبهذا يست   بعض   وواح  عن شم له، وت خر عن ج ار ،األم مية عن يم)نه

تع ل ، وج ء النص عل   راهة الص   ب)ن  -رحمه هللا- راهة الص   ب)ن السواري، ترجم عليه البخ ري 
ولع  العلة في ذلك أنه  تقطع الصفوف، ولذا لو   ن اإلم م ب)ن س ريت)ن والصف متص  خلفه ب ون  ؛السواري 

منهم من يقو   أنه  مح  وضع األحذية والنع  ، منهم من يقو    -إن ش ء هللا تع ل - ر منعسواري ف  يظه
ال  أنه  مصل  الجن، وغ)ر ذلك من العل ، المقصو  أنه  إذا تسبب  في قطع الصفوف  ره  الص   ب)نه ، وا 

 ف .
 : بالنسبة لهذا الحديث؟طالب

 عليه الص   والس م. ل  ب)ن السواري ص ،وين، ترك عمو )ن عن يم)نه والث ل  عن يس ره
 النسبة إل  اليمن و ب)ن العمو )ن اليم ن))ن، اليم ن))ن  تثنية يم ني، والي ء إيش؟ ي ء النس  نسبة إل  اليمن، 

 ي ء  ي  الكرسي زي   للنس 
) ن ب لتش ) ، تقو   بتش )  الي ء، وهن  ال ب  أن تكون الي ء مخففة، ف  تقو   اليم ن) اليمن النسبة إل)ه  يمني  

ال  ؛واألص  أن الي ء المش    عن حرف)ن، اعتيض عن أح هم  ب أللف ،اليم ن))ن ألن األلف هذه زائ  ، واضح وا 
 م  هو بواضح؟



 طالب.........
  )ف؟

 طالب........
 ، ال  م  الجنو  جهة اليمن، والنسبة إل  اليمن يمني وي ء النس  مش   ، جهةاألص  أنه  نسبة إل  اليمن جهة

 .يقو  بعض الن س ابن تيمية، ال، ي ء النس  مش   
 ي ء  ي  الكرسي زي   للنس 

ألنه حرف مش   م ون من حرف)ن، يقو  أه  العلم   ؛يعني ي ء مش    تزا  للنس ، والي ء هن  مخففة اليم ن))ن
 اعتيض عن أح  المثل)ن ب أللف فتخفف.

 ؟التعلق بأستار الكعبة هل له فضل هل للتعلق بأستار الكعبة فضل؟ حكمطالب: 
م   -عليه الص   والس م-بعض الشراح أخذ من مث  هذا الح )  الجواز، النبي  ،ح م التعلق ب ست ر الكعبة

ف خذ منه الجواز، أخذ منه  ،م  ق   متعلق ب ست ر الكعبة، والتعلق ب ست ر الكعبة ح مه  ذا ،ب)ن الح م هن 
عل  علم  -عليه الص   والس م-ال شك أنه فع  والنبي ، ألنه فع  ؛ست ر الكعبةبعض الشراح جواز التعلق ب 

أو )ن ر الجميع في آن  ،ه  )ن ر األ ن  ويترك األعل  ،من فعله، لكن من فع  أمورًا بعضه  أعظم من بعض
 ؟؟أو )ب ئ ب ألهم ف ألهم ،واح 

شخص شر  الخمر وثب  عليه الزن  وهو هذا مستحق للقت ، نعم، يعني لو افترضن  أن  هذا فع  عظ ئم،
 محصن، نط لبه بح  الخمر أو ب لرجم؟

الصحيح، في ب لرجم، عل  خ ف ب)ن أه  العلم في الزاني المحصن ه  )جل  ثم )رجم،  م  في ح )  عب    
لم )ذ ر ف)ه   -عليه الص   والس م-أو ي تفي برجمه  م  في القصص الخمس التي حصل  في عه  النبي 

  ؟جل
وليس ب إلم  ن تع ا   ،هن  لو وج   شخص مرتك  لمحرم أو لمحرم   بعضه  أعظم من بعض  أص  المس لة

ال  ؟هذه المحرم  ، هو ت رك للص  ، ت رك للص  ، تذه  إليه تنصحه عن ال خ ن واإلسب   وحلق اللحية وا 
 تكتفي اآلن ب لص   ثم بع  ذلك تنظر في األمور األخرى؟

 طالب: الصالة.
 .تع لج األعظم

ق ب ألست ر  غ)ره من مظ هر والتعل ،بح جة إل  إق مة الح  -عليه الص   والس م-هو اآلن الرج  يس  النبي 
ن لم )نق  عنه  ،مث  هذا مقرر في الشرع، أكثر أه  العلم عل  المنع، عل  منع مث  هذاالغلو،  عليه -وا 

وليس بع  الكفر ذن ، فع  ص ر من   فر وليس بع   ألنه   فر ؛اإلن  ر عل  ابن خط  -الص   والس م
الكفر ذن  أم  المس لة فهي مقرر  في النهي عن الغلو وتق يس المواضع، والمش ه  وغ)ره ، هذا  له ممنوع في 

 .الشرع
وهو ث ب  عن  ،ح م االلتزام ب)ن الر ن والب) ، لم )ر  في ح )  صحيح مرفوعالملتزم، ي تي من يقو  الملتزم، 

 وال يسري عل  بقية جه   الكعبة.  ل)  خ ص، ويروى عن ابن عمر أيضً ، هذا  ل)  خ ص، ،ن عب ساب



 أيش، أيش؟
 طالب.........

 وأيش ف ئ   .......
عليه الص   -)تعلق ب ست ر الكعبة متبر ً  يقو  أن النبي  منأص ، له أص   وج يعني، لكن عموم التعلق  ،إيه

)ن ر عليه، رأى ابن خط  متعلقً  ب ست ر الكعبة، هن ك قصص وحوا   وج   بع  رأى ابن خط  ولم  -والس م
التعلق ب ست ر الكعبة،   ن هذا مستفيض عن   ث)ر من الن س، لكن )بق  أن هذه وس)لة إل   ، فيالت بع)ن  ث)ر 

 ور وهو الغلو والوس ئ  له  أح  م المق ص .ظأمر مح
سواء  كان  ،م عليه أثناء مزاولته للمعصيةن القائم على معصية ال يسلَّ يقول: هذا سؤال: ما رأيكم بمن يقول: أ

 في الشارع أو في األماكن العامة؟
الس م علي م؟ عل     ح   ترك الس م هجر،     بشخص ) خن تقو  لهر يعني مر  ،أثن ء مزاولته للمعصية

؟ ،والهجر ع ج، إن   ن )نفع فيه هذا الهجر إن   ن )ج ي فيه مث  هذا )تس ء ، ! لم ذا ترك الس م علي 
من ذلك يسلم  عظموق  يحص  منه م  هو أ  ًا،وعن   اً ألنه ع ج إن   ن ترك الس م عليه )زي ه إصرار  ؛ترك)  

 ألنه مسلم وله من الحقوق م  للمسلم)ن. ؛عليه
 طالب.........

ال يعني أنهم يط لبون به   -العلم في قو  جمهور أه -)ن ر الكفر أواًل،  ون الكف ر مخ طب)ن بفروع الشريعة 
قب  أن يسلموا، ف لك فر مط ل  ب لص   مط ل  ب لز   ، مط ل  ب لصي م، لكنه ال يصح منه فع  شيء منه  

 ال ب  أن يسلم ثم يط ل . ،قب  إس مه
 طالب........

في  توبته في الظ هر، يقت ، يعني ال تقب  ؛يق   عن  أه  العلم أنه ال يستت   ،من س  هللا ورسوله و ت به
ن به ، أم  في الظ هر ال تقب   )َّ )   -عز وج -إن تم  توافر  شروطه  وص ق ف)ه  تنفعه عن  هللا  الظ هر،

 ، هللا المستع ن.توبته، وهللا المستع ن
فيما يتعلق بالتعلق بأستار الكعبة يذكرون حديث المسلسل باإلجابة في فضل الدعاء حال التعلق بأستار 

 ة ما أدري عن صحة الحديث؟الكعب
 ؟هو مصحح

 المسلسل باإلجابة؟ سأل عنه؟أنا أ
 اآلن ال يحضرني. أن  ال أعرفه، ،عرفه، ال أ عرفهال أ 

 اقرأ الح )  الذي )ليه؟
 باب الطواف وآدابه:

، تنفع وال تضر ال حجر أنك ألعلم إني": وقال، قبلهو ، األسود الحجر إلى جاء أنه -رضي هللا عنه- عمر عن
 ."قبلتك ما يقبلك -صلى هللا عليه وسلم- النبي رأيت أني لوالو 



  الحجر اقت اًء   الملهم، م ذا يقو ؟ أم م جمع غف)ر من الط ئف)ن، قبَّ مر ث ني الخلف ء الراش )ن الم ح  َّ هذا ع
 فع ثم ب)ن لمن حضر أنه حجر  غ)ره من األحج ر ال يضر وال )نفع، ف لن ،-عليه الص   والس م-ب لنبي 

 .-عز وج -الض ر هو هللا 
  "إني ألعلم أنك -رضي هللا عنه- يضر، ولذا ق   عمر وأال ألنه )نفع  ،  اتب عً  تعب اً هذا الحجر إنم  يقب  

رضي هللا - ال تضر وال تنفع" ق   ذلك مب)نً  لهذه الجموع الغف)ر  التي شه   وحضر  طواف عمر ،حجر
ع والتعلق ب ألحج ر واألشج ر أسرع م  تكون إل  القلو ، فلوال وجو  ألن ح  الب  ؛سمع  هذا الك مو  -عنه

ال ع   ث)ر من الن س أن الحجر يضر وينفع، هذه المق لة جعل   -رضي هللا عنه- مث  هذا النص عن عمر
 ث)ر من الن س إل  اآلن تقب  الحجر وهي تعتق  أنه ال يضر وال )نفع، لكن م ذا عن المق م، والن س يقبلونه 
ويسج ون عليه ويتمسحون به، وأن  بنفسي قل  المرأ   ال يضر وال )نفع، شبك ح )  ال يضر وال )نفع، م ذا 
ق ل ؟ ق ل   عن  م ال يضر وال )نفع، لكن عن ن  يضر وينفع، ب لحرف يعني بهذا الك م، لم أز  عل)ه   لمة، 

أن  -رضي هللا عنه-  ن، فهذه من من ق  عمرتقو   عن  م ال يضر وال )نفع، وعن ن  يضر وينفع، وهللا المستع
 وأثر عنه إل  )ومن  هذا، هذا الك م الذي نفع هللا به. ،)ب)ن ألمث   هؤالء

)ذعن ويقت ي ويعرف أنه ال يضر وال )نفع، لكن   يقبلك م  قبلتك" -صل  هللا عليه وسلم- "ولوال أني رأ)  النبي
في  هللا يم)نوهو  -تقب)  الحجر-يشرع تقب)له  -ه الص   والس معلي- تب ع النبي ب ،)تعب  بتقب)له ب التب ع

أو  ،عل  م  سي تي ،إن لم )تيسر مسحه ب) ه أو بمحجن ،األرض، فيشرع تقب)له إن تيسر، في ب اية الطواف
 إن ش ء هللا. اكتف  ب إلش ر  إن لم )تيسر وسي تي هذا

ٍت ُوِض  في اآلية: طالب: البركة َل َبي  ا{}ِإنَّ َأوَّ َة ُمَباَرك   ؟[( سورة آل عمران69)]َع ِللنَّاِس َللَِّذي ِبَبكَّ
وتعظيم البل  الذي يحي  به، األمن  ؛ بقربه لحسن  ب مض عفبر ة هذا الب)  مض عفة الحسن  ،  من ،نعم

 من يس نه وغ)ر ذلك، نعم.الذي يعيشه 
 .........: طالب

م  قبله، الصق ب لب) ، اجترفه الس)  في عه  ل  ن الحق  -عليه الص   والس م-ال، ال هو في زمن الرسو  
خ ف ب)ن أه  العلم في جواز إبع  ه وع مه، مس لة خ فية ب)ن الو  ،أبع ه عن الب) و  -رضي هللا عنه- عمر

عليه الش)خ  ور َّ  ،ألف رس لة في الب   -رحمه هللا– المعلميتعرفون  ،ف)ه  رس ئ ، ف)ه  رس ئ  ، وألفأه  العلم
المب ني من فتوى اليم ني( ثم ر  الش)خ محم  بن  قضفي رس لة أسم ه    ن  -رحمه هللا-م ن بن حم ان سلي

 له ر و  علمية مف)   ن فعة في الب  . ،إبراهيم عل  الش)خ سليم ن
تطلق ويرا  به  م  ن  -مق م–ألن الصيغة  عل     ح   المق م ه  المقصو  به موضعه أو نفس الحجر؟

أنه  تطلق أيضً  ويرا  به  الشيء الذي حص  عليه القي م مث  الحجر، )ترت  عل  هذا أنن  إذا قلن   القي م،  م 
المصلحة بإبع    وأ خ  في األروقة، لكن إذا قلن    المرا  الم  ن أنن  نصلي في م  ن المق م األو ، ولو رؤي

َراِهيَم ُمَصلا المرا  ب لمق م  َقاِم ِإب  الحجر نفسه نتبع الحجر في أي  [( سور  البقر 365 ] ى{}َواتَِّخُذوا  ِمن مَّ
 إن ش ء هللا تع ل . الص   عن هعل  م  ن   ن، ي تي هذا إن ش ء هللا الك م عليه 



 فقال، مكة وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قدم" :قال -رضي هللا عنهما- عباس بن هللا عبد عن
 يرملوا أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي فأمرهم"، يثرب حمى وهنتهم قد قوم عليكم يقدم إنه": المشركون 
 .عليهم اإلبقاء إال كلها األشواط يرملوا أن يمنعهم ولم، الركنين بين ما يمشوا وأن، الثالثة األشواط

 الذي )ليه 
 إذا مكة يقدم حين -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رأيت: "قال -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عنو 

 ".أشواط ثالثة يخب -يطوف ما أول- األسود الركن استلم
 على الوداع حجة في -صلى هللا عليه وسلم- النبي طاف: "قال -رضي هللا عنهما- عباس بن هللا عبد عنو 

 .الرأس محنية عصا: المحجنو  "بمحجن الركن يستلم، بعير
 إال البيت من يستلم -صلى هللا عليه وسلم- النبي أر لم": قال -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عنو 

 ".اليمانيين الركنين
في عمر  أي – م ة وأصح به -صل  هللا عليه وسلم- هللا رسو  ق مق     -رضي هللا عنهم -ح )  بن عب س 

أن  -صل  هللا عليه وسلم- ف مرهم النبي ،)ثر  حم  وهنتهمق   قوم علي م يق م إنه  المشر ون  فق   -القض ء
 م  قلن  هذا في عمر  القض ء في  ،م ة وأصح به -صل  هللا عليه وسلم- هللا رسو  ق م  )رملوا األشواط الث ثة

يم ن هو وأصح به من العمر  في الع م  -عليه الص   والس م-من شروط الصلح أن النبي  ،صلح الح )بية
م ة هو  -عليه الص   والس م-ض ء، فلم  ق م عمر  سم)  عمر  الق -عليه الص   والس م-الق  م، واعتمر 

 .وأصح به، ق   المشر ون هذه المق لة
أضعفتهم حم  )ثر ، ويثر  هي اسم من أسم ء الم )نة   ن تعرف به قب    إنه يق م علي م قوم ق  وهنتهم

ل  الجحفة، فلم  ق   ع  بنق  الحم  إ -عليه الص   والس م-الهجر ، وهؤالء المشر ون ال يعلمون أن النبي 
  أصح به أن )رملوا األشواط الث ثة األو ، والرم  -عليه الص   والس م-النبي ق   المشر ون هذه المق لة أمر 

 عل  من سي تي. الخب  اإلسراع في المشي مع تق ر  الخط ، وهو
   ون الجهة الرابعة المشر ون ق لوا هذا الك م وهم جلوس بإزاء الحجر بح)  )رون الط ئف من الجه   الث 

 .التي ب)ن الر ن)ن
ألن المشر )ن ال )رونهم، ومشروعية الرم  بسب  هذه   "أن )رملوا األشواط الث ثة وأن يمشوا م  ب)ن الر ن)ن"

أغ ظ  -اإلسراع في المشي-فهذا الرم   ،إغ ظة للمشر )ن، حت  ق   ق ئلهم  م  هم إال   لغزالن؛ المق لة
ليستريحوا  م  أنه لم  ؛أمرهم أن يمشوا ب)ن الر ن)ن -عليه الص   والس م-ن النبي المشر )ن ب  شك،  و 

 .-عليه الص   والس م- رأفة بهم، وشفقة عل)هم ،ي مرهم ب لرم  في األشواط السبعة  له  إبق ء عل)هم
بع  ذلك الوق  يقو  م  في أح  ، وهي مق لة المشر )ن، لكن العلة ارتفع ، العلة ارتفع  ،الرم  سنة شرع لعلة

أن المسلم)ن ي تون وق  وهنهم  ذا أو أضعفهم  ذا، ف لعلة ارتفع ، وهن  ه  بقي الح م بع  ارتف ع العلة أو 
 ارتفع؟

 ،رم  في حجة الو اع، هذا من األح  م التي شرع  لعلة -عليه الص   والس م-بقي الح م ب ل)  أن النبي 
ُصُروا  ِمَن }أو اشتراط الخوف لقصر الص  ،  ،قصرارتفع  العلة وبقي الح م، نظ)ره ال ُكم  ُجَناٌح َأن َتق  َس َعَلي  َفَلي 



} ُتم  اَلِة ِإن  ِخف  وط ب لخوف؟ أو شرع بهذا الشرط، يعني ه  قصر الص   مر ب [ ( سور  النس ء101 ]الصَّ
 .عب  ه لهذه العلة وارتفع  العلة، أرتفع الخوف؟ ثم ص ر القصر ص قة تص ق هللا به  عل 

 فمن األح  م م  يشرع لعلة تستمر العلة وهذا هو الكث)ر الغ ل  وي ون الح م مرتب  بعلته إذا   ن  العلة
  هن  بقي الح م وارتفع، أم  إذا لم تكن منصوصة مستنبطة ف  أثر له منصوصة ) ور معه  وجو ًا وع مً ، 

 القصر ب لنسبة للخوف.  م  ذ رن  العلة ونظ)ره مث 
 ألن المشر )ن ال )رونهم. ؛ب)ن الر ن)ن يمشوا

 الر ن استلم إذا م ة يق م ح)ن -صل  هللا عليه وسلم- رأ)  رسو  هللا  في الح )  الذي )ليه ح )  ابن عمر
 ".أشواط ث ثة )خ  - يطوف م  أو  - األسو 
لحجر األسو  إل  هو اإلسراع في المشي   لرم  من الر ن إل  الر ن وهذا في حجة الو اع، من ا  والخب 

بح)  يستوع  الرم  جميع الطواف، وفي عمر  القض ء من الحجر األسو  إل  الر ن اليم ني،  ،الحجر األسو 
ال المشي ب)ن الر ن)ن ،وب)ن الر ن)ن يمشي  ؟والمشروع اآلن استيع   الشوط  له وا 

 .-ص   والس معليه ال-ألن حجة الو اع مت خر ، والعم  إنم  هو ب آلخر من أفع له  ؛نعم 
في جميع المط ف في طواف حج،  ، واستوع  الرم لو ق   ق ئ   أنه ترك الرم  ب)ن الر ن)ن في طواف عمر 
ال ليس له وجه؟  فنستوع  في الحج  ون العمر ، له وجه وا 

  أو يستلزم نسخ الح )  الس بق، والعم ،ألن القو  األو  يقتضي ؛ننز  هذا عل  ح له وذاك عل  ح لة أخرى 
 ب لح )ث)ن إذا أم ن أول  من القو  ب لنسخ، نعم؟

 طالب........
  )ف؟

 طالب.........
ه  نقو  أن الرم  في العمر  وفي الحج نعم يستوع   ....ط) ، ال، ال هو مستمر، هو مستمر يعني الك م

 المط ف  له؟ 
 طالب..........
 صحيح، ط) .
 طالب........

 القو  الث ني.أن    نك تستبع  
 طالب.........

 است ال  واح . 
السعي -أيضً   اآلن السعي في المسع  ب)ن العلم)ن  مس لة أخرى يقو  به  أه  العلم ويفرقون من ظر لك أن  أن
ال للرج   فق ؟ نعم. -الش )  ال م  هو مشروع؟ للرج   والنس ء، وا   مشروع وا 
 : للرجال.طالب

 ج ؟ر  للرج   فق ، سببه وعلته؟ سعي امرأ  م  هو سعي



 .....طالب:
 .النس ء ال تسع  نعم سعي امرأ  لم ذا ال نقو 

 طالب: ....
 نظ)ر لم  أور   اآلن، نعم. ى تر  ك،مث    م

 .......:طالب
يشرع استيع   المط ف  له ب لرم ، لكن لو ق   ق ئ   هذه  هوع مة أه  العلم عليه أن ،هو ال شك أنه مت خر

ال م  له وجه؟عمر  وهذا حج وفع  في العمر  م  ل  م يفعله في الحج، له وجه وا 
 .....طالب: .

ال م  هو مط بق؟  اآلن تنظ)ر مط بق وا 
أن  تقو  أنن  است للن  عل  استمرار الرم  من فعله في حجة الو اع، وفعله في حجة الو اع استوع  المط ف 

 ثلم  ذ ر  لك أن . له لم ذا نقو ، نست   عل  االستمرار بهذا وال نست   به عل  االستيع  ، م
 ........:طالب

أن استيع    األخ، م  ذ ر وآخر فعله مث  -عليه الص   والس م-ال شك أن العم  هو ب آلخر من فعله 
 فع  لألمر ب  مله األمر الث ني، واألو  وزي   ، فهذا أول  ب  شك.وزي   ،  المط ف ب لرم  فع  لألمرين

 م  أو - األسو  الر ن استلم، إذا ح)ن يق م م ة، ح)ن يق م م ة -مصل  هللا عليه وسل- رأ)  رسو  هللا
 ".أشواط ث ثة )خ  -يطوف

بهذا أخذ العلم ء أن الرم  خ ص بطواف الق وم، أو  طواف يطوفه اإلنس ن إذا ق م م ة، )رم    ح)ن يق م م ة
 .فيه وم  ع اه يمشي

في الث ثة األشواط األول  ثم تنفرج ويحص  فرصة في أوق   الزح م ق  ال )تم ن من الرم  ي ون زح م ش )  
ال ف  ؟  نعم. للرم ، ال يستطيع أن )رم  في األشواط الث ثة ثم )تم ن من الرم  بع  ذلك يقضي وا 

 الرم .ال ألن من وصف األربعة األشواط المشي  ؛سنة، سنة ف   محله  ال تقض 
 على الوداع حجة في -صلى هللا عليه وسلم- لنبيا طاف: "قال -رضي هللا عنهما- عباس بن هللا عبد عنو 

 ."بمحجن الركن يستلم، بعير
وهذا  ،عل  ال ابة يست   به من يقو  بطه ر  أبوا  ال وا  مم  )ؤ   -عليه الص   والس م-ف النبي اطو 

  م  ألنه  ال تؤمن أن تبو ، ط ف عل  بع)ر، وج ء في سنن أبي  او  ؛وأصرح منه ح )  العرن))ن ،  لصريح
أم  رواية الصحيح م  ف)ه  م  )   عل  ذلك، ويعللون ب ن  -عليه الص   والس م-)   عل  أنه   ن ش كيً  
ويروا  )ف يفع  في هذا  -عليه الص   والس م-ل)روا شخصه  -عليه الص   والس م-الن س  ثروا عل  النبي 

 .فمع  ثر  الزح م يحت ج إل  أن )ر   ،الم  ن المب رك
إل  أنه   ن ش كيً ، يست   به  من يقو  بجواز الر و  في  -وهي رواية الصحيح-رواية التي ليس ف)ه  إش ر  ف ل

 .الطواف، ومثله السعي من ب   أول 



 ،والذي يعم  ب لرواية التي ف)ه  اإلش ر  إل  م    ن ش كيً  وهي في السنن يقو   األص  في الطواف المشي، نعم
كونه محت جً  إليه ف  ب س، فم  ح م طواف من ر   من غ)ر ح جة؟ ر    ابته من إن احت ج إل  الر و  ل

ال ليس بصحيح؟غ)ر ح جة  ؟ طوافه صحيح وا 
 طالب...........

 صحيح مع الكراهة، من غ)ر ح جة نعم.
 طالب...........

 نعم.
 : أم سلمة أيضا ؟طالب

 ش كية.
 طالب: شاكية؟

 ش كية، نعم.
أنه   ن ش كيً ، ولذا )رى  ث)ر من أه  العلم صحة   إل ،لصحيح ليس ف)ه  إش ر في االتي أقو  الرواية 

 الطواف، طواف الراك  من غ)ر ح جة، نعم،
 طالب: .......

أ ن  الح جة أن ي ون هذا الشخص مم   ،منهم من يمنع إال إذا   ن لح جةو بوجو  الخ ف يقولون ب لكراهة، 
ال ف ألص  أن الطواف عل   -عليه الص   والس م-  ح   النبي ،)زيس   ويتمرى شخصه و  ل)   ،يحت ج إليه وا 

 األق ام.
إن لم  -وهو األص -يستلم الر ن بمحجن  وج ء أنه يقب  م  يستلم به الحجر، إن تم ن من تقب)  الحجر 

 استلمه ب) ه فقب  ) ه، أو استلمه بمحجن وهو  عص  معطوف الرأس ثم قب  ذلك المحجن. )تم ن
ال ب لمجن أو أش ر إليه  ،حجر ويستلمه في    شوطيقب  ال وي بر إذا ح ذاه إن تم ن من تقب)له أو است مه وا 

 .و بر،  لم  ح ذى الحجر  بر
 ي بر ثم ن.ن إذن م  ح ذى  بر، يح ذي ثم  ال ثم ن؟   ا   م ي بر مر  في األسبوع سبع و 

 طالب.........
ق     ن  نطوف مع  -رضي هللا عنه-مسن  من ح )  ج بر وهو م شي ال ب س ي بر،  لم  ح ذى  بر، في ال

  م ي بر؟ ثم ن. نفنمسح الر ن الف تحة والخ تمة" إذ -عليه الص   والس م-النبي 
، لكن مع مث  هذه النصوص  لم  ح ذى الحجر  بر، منةمن أه  العلم من )رى أنه الفتت ح الطواف ف  ي بر ث 

 مة.الف تحة والخ ت  ومثله ح )  ج بر
والح )  ق   ابن حجر  -رضي هللا عنه-ي بر في الب اية والنه ية الذي هي الف تحة والخ تمة  م  ق   ج بر  نإذ

 في إسن  ه ابن لهيعة لكن ق ب  للتحس)ن. أن معروفو إسن  ه حسن، 
 إذا حاذى. .....: التكبيرطالب

 الخ  مح ذي. ،إذا ح ذى



 : لو كبر قبله؟طالب
، ألن ض ب  المح ذا  أن ترى الر ن)ن الذي قبله والذي بع ه، هذه مح ذا  بع ه بيس)ر إن  بر قبله بيس)ر أو

 .تهمح ذا
الخ  الموجو  للمح ذا  الموضوع لمح ذا  الحجر ال شك أنه يحقق مصلحة  برى، يحقق مصلحة عظيمة، وال 

  ، إض فة إل  أنه )ور  شك أنه )ترت  عليه بعض اآلث ر والمف س ، ولو لم ي ن من هذه المف س  إال أنه مح
بعض الن س معه أو به تصرف   غ)ر مشروعة، منهم من يقص  السجو  عليه وهذا  ث)ر،  ويوج  زح م )تصرف

 .نعم
 طالب:.........

 المس ج . في لكنه ال شك أنه يحقق مصلحة، ال شك أنه يحقق مصلحة  م  تحققه هذه الخطوط، نعم نعم،
  نب لطواف من ر      وهو في طواف الحج ر ن الحج األعظم ب أ)جي من يسخون  اللي م  يفهمون أ

، يس   بهذا اللفظ، لكن إذا عرفوا أن هن ك ب اية مح    ومعروفة عن  الن س، ؟إسم ع)   نإسم ع) ، ه  وين ر 
ومن أش ر به نظر إل  هذه المصلحة،  ،من أ)ن أكبر؟ من عن  الخ ، خ ص هو يحقق مصلحة ب  شك

 بإزالته وله وجه. وهن ك من يط ل 
 ن خذ الح ) ؟

 في التعريم؟ أو كذا يشبه مثال  المحاريبالخط أقول، الخط هذا يعني قد يقال أنه أحسن هللا إليك، طالب: 
الق ع   عن  أه  العلم أنه إذا   ن  الح جة  اعية في ، يشبه المح ري  يشبه الخطوط الذي في المس ج  هن 

م  ت عو إليه هذه الح جة أنه  -عليه الص   والس م-ولم يفع  النبي  -معليه الص   والس -عصر النبي 
ب عة، ويمثلون أيضً  ب لخطوط في المس ج  التي تضب  الصفوف، لكن ه  الح جة ال اعية اآلن مس وية للح جة 

 ؟عليه الص   والس مال اعية في عصره 
 .ال أكثرطالب: 

  من استواء الح جة، ال ب  من استواء الح جة، الح جة الموجو   في أكثر ب ث)ر، ف  ب  من تطب)ق هذه الق ع 
 ب لنسبة للح جة الق ئمة ف  ح جة. -عليه الص   والس م-عصره 

يستلم من الب)   -صل  هللا عليه وسلم- النبي لم أر  " ق    -م رضي هللا عنه-الح )  األخ)ر ح )  ابن عمر 
 ."إال الر ن)ن اليم ن))ن

ال فيه الحجر والذي قبله المح ذي لجهة اليمن، و ونهم  يم ن))ن هذا من ب   التغل) ، و  الر ن الذي الر ن ا 
 ؟ ن ن أو الش مي  نقو  الش ميَّ -اليم ني معروف قب  الر ن الذي فيه الحجر، وأم  الر ن ن الش مي ن المق ب ن 

 أصلية في الكلمة.األ  ألن األ  أصلية،  التش )  لم ذا؟
أم  الجهة األخرى المق بلة  ،ألنهم  هم  الب قي ن عل  قواع  إبراهيم ؛الب)  غ)ر الر ن)ن اليم ن))ن ال يستلم في

لهذ)ن الر ن)ن فقصر  النفقة ب لنسبة لقريش، فقصروا في عم ر  الب)   ون قواع  إبراهيم، ولذا غ ل  الحجر من 
 الب) .



ثم ه م وأع)   -عليه الص   والس م-م  تمن ه النبي  بن ء الب)  عل  -م رضي هللا تع ل  عنه-ع   ابن الزب)ر 
عل  البن ية بن ء قريش، ثم استفتي م لك ه  يع   عل  قواع  إبراهيم أو )ترك؟ ق    )ترك لئ  ي ون ملعبة 

تذه  ه)بة الب)  بهذه الطريقة، ه)بة من ج ء نقص، للملوك، من ج ء ه م، ومن ج ء فع ، ومن ج ء زا ، 
لم يستلم من  -عليه الص   والس م-وهللا المستع ن، وهذا هو السب  في  ونه ، ذه الطريقةبه تذه  الب) 

 الب)  إال الر ن)ن المذ ورين.
 طالب: .........

ب   ) خ  معه  ،وجعله ب ب)ن ،نعم أع  ه ابن الزب)ر عل  قواع  إبراهيم، استوع  أغل  الحجر عل  قواع  إبراهيم
 ثم بع  ذلك أع)  عل  صنيع قريش. ،صق ب ألرض يسه  ال خو  والخروجوجعله ن ز ، ب   ن ز  م 

 طالب..........
 الن فلة، الن فلة مث  الص    اخ  الب) .

 طالب........
لم يستلم إال هذ)ن الر ن)ن فهذه مس لة افتراضية،  -عليه الص   والس م-من وقف عل  هذا النص ق   النبي 

 ؛استلم الر ن)ن -عليه الص   والس م-له ذلك، ومن نظر إل  العلة في  ونه  يعني إع    بن )ته افتراضية،
وق   هذه أيضً  عل  قواع  إبراهيم له ذلك، وج ء عن بعض الصح بة مع وية وغ)ره  ،ألنهم  عل  قواع  إبراهيم

عليه -عله عل     ح   هذا ف، مهجور ويقولون أيضً   ليس من الب)  شيء   أنهم يستلمون األر  ن األخرى 
 وق  أحسن من انته  إل  م  سمع. -الص   والس م

 
 .كورسول كوسلم وب رك عل  عب  اللهم ص    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4كتاب الحج ) –عمدة األحكام 

 ب   اله ي
 الش)خ/ عب  الكريم بن عب  هللا الخض)ر

 
 
 

 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته
 سم

وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين ،الرحمن الرحيمبسم هللا 
 أجمعين، أما بعد:

 باب التمتع:تعالى:  -رحمه هللا-قال المؤلف 
 جمر ، جمر  ب لجيم.عن أبي حمزة نصر بن عمران 

 ََ َ  بعي عن أبي جمرة نصر بن عمران الضَّ  .بعيالض 
ن الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي عن أبي جمرة نصر بن عمرا

ا  فرأيت في المنام كأن إنسان ،ن أناس كرهوها فنمتأقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، قال: وك
 عليه صلى هللا-: حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: هللا أكبر، سنة أبي القاسم ينادي
 .-وسلم

  وعل  آله وصحبه أجمع)ن ،نب)ن  محم  ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله ،الحم  هلل ر  الع لم)ن
بطل  من ابن عب س، )ترجم  ،بعي   ن )ترجم ب)ن ) ي ابن عب سالراوي الت بعي أبو جمر  نصر بن عمران الض  

ري، بجع ، ترجم هن  المرا  به  تبليغ الك م، وليس ب)ن ) يه للحضور  م  في  ت   العلم في صحيح البخ 
 .معن ه  نق  الك م من لغة إل  أخرى، تبليغ الك م، )بلغ   م ابن عب س إل  من ال يصله الك م

 يقو   -متعة الحج-)روي أبو جمر  عن ابن عب س المتعة 
س   أبو جمر  ابن عب س  ،قرآن عب  هللاس ل  ابن عب س، ابن عب س إذا أطلق المرا  به الحبر، البحر ترجم ن ال

 .عن المتعة ف مرني به ، يعني ق   له  تمتع، وس لته عن اله ي فق    فيه بقر  أو جزور أو ش   أو شرك في  م
 -وأرض ه رضي هللا عنه-ألن عمر   ن )نه  عنه  عل  م  سي تي ؛ ن ن س  رهوه   رهوا المتعة يقو   و 

جم ع الصح بة رضوان هللا عل)هم. بوسي تي أن المتعة ث بتة   لكت   والسنة وا 
م  اله ي ي  ابن عب س؟ فق    هو من بهيمة  ،ف مره به ، وس له عن اله ي -عن ح مه -س له عن المتعة 

أو سبع بقر  عل  م  سي تي إن ش ء هللا  ،، أو شرك في  م، سبع ب نة األنع م، فإم  أن ي ون جزورًا أو بقر  أو ش 
 تع ل .



عن المتعة، ولم  بقي عن  بعض الصح بة من  راهية  -رضي هللا عنه-لنهي عمر  ؛ن ن س  رهوه  و  ق   
 ؛أه  الج هلية للمتعة، إذ   نوا )رون أن العمر  في أشهر الحج من أفجر الفجور، ف مر ابن عب س أب  نصر به 

يقو    ،رأى في النوم إنس نً  )ن  ي فلم  ن م ،لم  بلغته  راهية بعض الن س   نه حص  في نفسه شيء من التر  
 .ومتعة متقبلة ،خ لي مم  )خرمه وينقص أجرهحج مبرور  ومتعة متقبلة،  ،يعني متقب   حج مبرور

 ال تثب  األح  م الشرعية ب لرؤى 
 .ف ت)  ابن عب س فح ثته فق    هللا أكبر، فرح ابن عب س وسر بهذه الرؤي 

ال الستق له  ب لح م، ال  ؛هذه سنة أبي الق سم، ابن عب س فرح ب لرؤي   -مصل  هللا عليه وسل-سنة أب  الق سم 
والرؤي  الص  قة ج ء في الح )  الصحيح  ،موافقة لم  ج ء في النصوص ،هذه رؤي  ص لحة، الستق له  ب لح م

ء  موافقة لم  في ، لكن ال يعتم  عل)ه  في التشريع، إنم  هذه ج   جزء من ستة وأربع)ن جزاًء من النبو (( أنه 
 فمث  هذه الرؤي  تسر الرائي. ،الشرع

ط ئف، ط ف بي وأن  ن ئم  بي عب  هللا بن زي  راوي األذان يقو   ط ف ؛ق  يقو  ق ئ   األذان إنم  ثب  برؤي 
 ؟رج  فق    تقو   هللا أكبر، هللا أكبر... إل  آخره، فثب  األذان بهذه الرؤي 

ف كتسب  الشرعية  ،ف قره  -عليه الص   والس م-ب  هللا بن زي  قصه  عل  النبي نقو   هذه الرؤي  التي رآه  ع
ف لرؤي  ال )تغ)ر به  ح م، وال )ثب  به  ح م، نعم إذا ج ء  ؛ ال بمجر  الرؤي  -عليه الص   والس م-من إقراره 

 ر  به  عرض الح ئ .مهم    ن الرائي يض ،موافقة لم  ج ء عن هللا ورسوله تسر، لكن إذا ج ء  مخ لفة
  ح م قو  الصح بي من السنة  ذا

 ،أو من السنة، أو السنة، إذا ق   الصح بي هذه السنة  -صل  هللا عليه وسلم-سنة أبي الق سم  ،فق    هللا أكبر
  فإذا ق   الصح بي -عليه الص   والس م-ح م المرفوع إل  النبي في –أو هذه سنة أبي الق سم، فهو مرفوع 

 العلم   فله ح م الرفع عن  جمهور أه ، لسنة  ذا، من السنة  ذامن ا
 قررررررررررررررررررررررررررررو  الصررررررررررررررررررررررررررررح بي مررررررررررررررررررررررررررررن السررررررررررررررررررررررررررررنة أو

 بعررررررررررررررررررررررررررررررررر  النبرررررررررررررررررررررررررررررررررري ق لررررررررررررررررررررررررررررررررره ب عصرررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 نحررررررررررررررررررو أمرنرررررررررررررررررر  ح مرررررررررررررررررره الرفرررررررررررررررررررع ولررررررررررررررررررو 

 علرررررررررررررر  الصررررررررررررررحيح وهررررررررررررررو قررررررررررررررو  األكثررررررررررررررر

 

 التمتع 
عن اإلتي ن ب لعمر  في أشهر عب ر    التمتع واإلفرا  والقران، المتعة والتمتع ،أو أح  األنس ك الث ثة ،والمتعة وجه

ويطلق التمتع بمعن ه األعم فيشم  القران، الذي هو اإلتي ن  ،ثم الحج في السنة نفسه ، هذا هو التمتع ،الحج
وي تي ب فع لهم   ،ف ص  ب)ن الحج والعمر ، القران يقرن ب)نهم  ،تمتع فيه فص البنس )ن معً  من غ)ر فص ، 

 .فرا  فهو اإلحرام ب لحج وح هوأم  اإل، مت اخلة عل  م  سي تي
 طالب: .....

 .القران أن يحرم بهم  معً ، األعم     إلفرا  سواًء بسواء، طواف واح  وسعي واح ، نعم
 طالب: قوله فأمرني بها؟

ال ال تجوز ،ف مرني به ، هو تر   ألنه يسمع من )نه  عنه ، ق     ؛يعني س لته عن المتعة يعني ه  تجوز وا 
 .يعني أبلغ من بي ن الح م فق  ،ي به  يعني حج متمتع ً ف مرن ،تمتع



 طالب: ابن عباس يرى وجوب التمتع؟
أمر  -والس م الص   عليه-ألن النبي  ؛وهذا قو  لجمع من أه  العلم إيه، نعم )ذ ر عنه وجو  التمتع

ش ء هللا، ت تي  أصح به أن )جعلوه  عمر  عل  م  سي تي نعم، وت تي المف ضلة ب)ن األنس ك، فسي تي إن
 المف ضلة ب)ن األنس ك الث ثة.

أنها قالت: يا رسول هللا: ما شأن الناس حلو من العمرة ولم  -صلى هللا عليه وسلم-عن حفصة زوج النبي 
 فال أحل حتى أنحر((. ي))إني لبدت رأسي وقلدت هديتحل أنت من عمرتك؟ فقال: 

لمن سبة، ف لذي )لي ح )  ابن عب س لق مه الش رح  عنييهذا الح )  مؤخر في األص  عن ح )  ابن عمر، و 
 من سبة.لفهو مق م في الشرح ق مه الش رح ل ح )  عب  هللا بن عمر،

 نقرأ حديث ابن عمر؟
 اقرأ ح )  ابن عمر عل  ترت)  المصنف.

ع في حجة الودا -صلى هللا عليه وسلم-قال: تمتع رسول هللا  -مارضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عمر 
فأهل  -صلى هللا عليه وسلم-وبدأ رسول هللا  ،وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة ،بالعمرة إلى الحج

فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من  -صلى هللا عليه وسلم-بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول هللا 
 -صلى هللا عليه وسلم-ا قدم النبي مَّ لفالناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي، 

))من كان منكم قد أهدى فإنه ال يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن مكة قال للناس: 
ومن لم يجد هديا   ،وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدي ،منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة
حين قدم  -صلى هللا عليه وسلم-طاف رسول هللا ف ع إلى أهله((،فليصم ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رج

أول شيء، ثم خب ثالثة أشواط من السبع ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه  إلى مكة واستلم الركن
 ،..بالبيت عند المقام ركعتين، ثم انصرف فأتى الصفا

 سلم؟سلم، ثم و 
ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى  ،،أشواط ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة

ما فعل رسول  ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ،ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ،حجه
 من أهدى فساق الهدي من الناس". -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

في  -صل  هللا عليه وسلم-هللا  ق    تمتع رسو  -م رضي هللا عنه-الح )  الث ني  ح )  عب  هللا بن عمر 
 حجة الو اع ب لعمر  إل  الحج.

والمتب  ر إل  الذهن من التمتع المعن   ،حج متمتع ً  -عليه الص   والس م-ظ هر   م ابن عمر أن النبي 
)  االصط حي، وهو اإلتي ن ب لعمر  المستقلة ثم اإلتي ن ب لحج، وق  اختلف  الرواي   وج ء عن الصح بة ب س ن

و له   ،وج ء عنهم أنه حج ق رنً ، وج ء عنهم أنه أفر  الحج -عليه الص   والس م-صحيحة أنه تمتع 
 ولذا )ختلف أه  العلم في أفض  األنس ك. -رضوان هللا عل)هم-صحيحة، ث بتة عن الصح بة 

ومر  حج  ،ق رن ً   )ف )وفق ب)ن هذه النصوص المتع رضة حجة واح  ؟ ه  يم ن أن يق    أنه مر  حج  أوالً 
َ  ومر  حج مفر ًا؟  !!متمتعً 



حج قب  ذلك، ال عل  الصفة المشروحة في  -عليه الص   والس م-ال يم ن ألنه  قضية واح  ، نعم ثب  أنه 
الحج اإلس مي، إنم  حج تعظيمً  للب)  والمش عر عل  ع    العر ، وج ء في الصحيح أن جب)ر بن مطعم رأى 

بع)ره  فض َّ  -جب)ر بن مطعم لم يحج- بعرف   وق  أض  بع)ره، )بح  عن بع)ر -والس م عليه الص  -النبي 
استغر  جب)ر بن مطعم  )ف يقف وهو من  ،عرف  بق  وقف مع الن س  -عليه الص   والس م-فوج  النبي 

ج، وقب  ال )خرجون عن الحرم، وعرف   من الح ، هذه حجة س بقة قب  األمر ب لح سبعرف  ، والحم سالحم
 .فرض الحج، وهذه في الصحيح، في البخ ري 

م   ومث  -عليه الص   والس م-الك م  له في حجة الو اع، الحجة الوح)   الذي حجه  النبي أن لمقصو  ا
حج متمتعً   م  هن ، وثب  عنهم أيضً  أنه  -عليه الص   والس م-أن النبي  -عن الصح بة- مأشرن  ثب  عنه
   عنهم أيضً  أنه أفر  الحج.حج ق رنً ، وثب

  "من ق   تمتع ف لمرا  به التمتع بمعن ه الع م، يعني أنه - م  ق   ابن القيم وغ)ره-والتوف)ق ب)ن هذه الرواي   
ترفه بترك أح  السفرين ف ت  ب لنس )ن في سفر  واح  ، ومن ق   أنه حج ق رنً  وهم األكثر ف  مه ط بق الواقع، 

ب لنس )ن معً ، لم يفص  أح هم  عن اآلخر لم ذا؟ ألنه س ق اله ي، ف   -يه الص   والس معل-فق  أت  النبي 
من ق   حج مفر ًا نظر إل  الصور ، صور   ،-عل  م  سي تي إن ش ء هللا تع ل -يح  حت  )بلغ اله ي محله 

م أن الق رن ال )لزمه إال هي صور  حج المفر ، ولذا القو  المرجح عن  أه  العل -عليه الص   والس م-حجه 
 .طواف واح  وسعي واح    لمفر 

في هذا الوا ي المب رك وق   لبيك،  ثم أت ه اآلتي فق   له  ص     ،مفر ًا في أو  األمر منهم من يقو   أنه أه َّ 
 م  يف)  القران، فبهذا تتفق وت تلف النصوص. ،نعم..إيش؟ 

 ،في حجة الو اع ب لعمر  إل  الحج -صل  هللا عليه وسلم- تمتع رسو  هللا -م رضي هللا عنه-يقو  ابن عمر 
} َرِة ِإَلى ال َحجِ  تمتع ب لعمر  إل   -عليه الص   والس م-الرسو    [،( سور  البقر 376 ]}َفَمن َتَمتََّع ِبال ُعم 

 .التمتعالحج، والمرا  ب لتمتع هن    لمرا  به في اآلية، المعن  األعم للتمتع بح)  يشم  القران مع 
وو   الب قي إل   ،نحر منه  ث ثً  وست)ن ،م ئة من اإلب ، ونحره  ب) ه -عليه الص   والس م-أه ى   وأه ى

 .-رضي هللا عنه-علي بن أبي ط ل  
 .سوق اله ي، وهذه سنة إن تيسر ، س ق معه اله ي من ذي الحليفة  فس ق معه اله ي من ذي الحليفة

-هذه من النصوص التي ت   عل  أنه   ف ه  ب لعمر  ثم أه  ب لحج -ليه وسلمصل  هللا ع-وب أ رسو  هللا 
- رسو  هللافتمتع الن س مع  -وأرض ه رضي هللا عنه-وهذا رأي ابن عمر  ،حج متمتع ً  -عليه الص   والس م
 .ف ه  ب لعمر  إل  الحج، ف هلوا -صل  هللا عليه وسلم

 أيش عن م؟ 
 ، نعم.-ل  هللا عليه وسلمص-فتمتع الن س مع رسو  هللا 

 .-عليه الص   والس م-، صنعوا  م  صنع -عليه الص   والس م-المقصو  أنه يف)  أنهم صنعوا  م  صنع 



عليه الص   -فلم  ق م النبي  ،ومنهم من لم )ه ي ،ف  ن من الن س من أه ى فس ق اله ي من ذي الحليفة
من ((  فإنه ال يح  من شيء حرم منه حت  يقضي حجه ،ى  من   ن من م أه م ة ق   للن س   -والس م

 أه ى ال )جوز له أن يح  حت  )بلغ اله ي محله، ومت  )بلغ اله ي محله؟
يح  له ح)نئذ شيء حت  )بلغ اله ي محله، هذا ب لنسبة لمن س ق اله ي، ولذا  في )وم الع) ، وفيه اإلح   ف 

إن أرا  أن )جمع ب)ن النس )ن )تع)ن عليه  ،ن )جمع ب)ن النس )ن)تع)ن عل  من س ق اله ي أن يقرن إن أرا  أ
 .أن يقرن، ال )جوز له التمتع

 لكن ه  )جوز أو ه  يم ن أن )تمتع من س ق اله ي؟ ه  )تصور؟
أمر أصح به به، والمحظور في سوق التمتع حلق  -عليه الص   والس م-يقو   أفض  األنس ك التمتع، والنبي 

في لكن ال أحلق رأسي حت  )بلغ اله ي محله، ثم  ،متع أحرم ب لعمر  ثم أطوف وأسع  للعمر الرأس، يقو   أت
 و ال )تصور؟أ)وم التروية أحرم ب لحج، وهو ب ق عل  إحرامه، ثم ي تي ب لحج   مً ، )تصور 

 ...........: طالب
وال )جوز لك أن تح  حت   ،-عليه الص   والس م-نقو  له أقرن  م  فع  النبي  ،اآلن شخص س ق اله ي

ألن التمتع أفض  األنس ك، وآتي بجميع م  يفعله المتمتع إال حلق الرأس  ؛)بلغ اله ي محله، يقو   أري  أن أتمتع
 الذي هو المحظور، م ذا يق   له؟ 

 ما فعل ذلك. -صلى هللا عليه وسلم-النبي طالب: 
ه  نسميه متمتع أو هو ، ح ، ال يستطيع أن يح نعم، هذا س ق اله ي م  يستطيع أن يح ، ال يستطيع أن ي

ألن التمتع االصط حي أن يح  ب)نهم  الح   له، الح   له، يعو    ؛، هو ق رن ش ء أم أب ق رن ش ء أم أب
 ح اًل  م    ن قب   خوله في النسك، بح)  )جوز له أن يط  زوجته ب)ن النس )ن، نعم.

 طالب........
فلم  وص  إل  الب)  وج  أن  ،تصور فيم  إذا ض ق عليه الوق ، أحرم ب لعمر يقرن ب ون سوق ه ي، هذا )

، أو امرأ  أحرم  ب لعمر  ثم ح ض  وال تتم ن من آ ائه   ً ) خ  الحج عل  العمر  فيص)ر ق رن ،ي في م الوق  
  إال بع  فوا  الحج.

 طالب........
 ال م  يم ن.

 طالب: مثل عائشة.
 نعم، مث  ع ئشة إيه.

    ح   ي تي هذا في ثن ي  الح )  والذي بع ه. عل 
  من   ن من م أه ى فإنه ال يح  من شيء حرم منه حت   ق   للن س  -عليه الص   والس م-فلم  ق م النبي 
 .يعني موافقة ل يةيقضي حجه(( 

عليه الص    وافهذا ق له بع  الط  حل ((  ومن لم ي ن أه ى فليطف ب لب)  وب لصف  وب لمرو ، وليقصر ولي  
 .والس م



 .فليطف ب لب)  وب لصف  والمرو  وليقصر وليحل  ،ال م الم األمر   من لم ي ن أه ى فليطف(( 
وبهذا يست   من يقو  بوجو  التمتع ب لنسبة  ،لي ون متمتع ً  ؛يعني بع  ذلك في )وم التروية   ثم ل)ه  ب لحج(( 
رِِه َأن   األص  في األمر الوجو ألن ال م الم األمر، و  ؛لمن لم يسق اله ي َذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعن  َأم  َيح  }َفل 

األمر للوجو ، لكن الجمهور حملوه عل   ،[النررور ( سور 61 ]ُتِصيَبُهم  ِفت َنٌة َأو  ُيِصيَبُهم  َعَذاٌب َأِليٌم{
صح بة، ولذا بعض العلم ء )رجح ن األمر ب إلح   خ ص ب لإليس ب زم، ب  منهم من ق   ، وأنه االستحب  

غ)ر التمتع عليه، منهم من رجح القران ومنهم من رجح اإلفرا ، واألمر الوار  في هذا الح )  وغ)ره خ ص 
عه  بج هلية، والج هلية )رون أن العمر  في أشهر الحج من أفجر الفجور، وأرا  النبي  ألنهم ح )ثو ؛ب لصح بة

 عليه الص   والس م. هذا الرأي وهذا الزعم، )نقض هذا الرأي ب مره لصح بتهأن )بط   -عليه الص   والس م-
 ،ب فع له    ملة–يحرم ب لعمر ، ثم ي تي به   هذا ب لنسبة للتمتع ي تي بعمر    ملة،   ثم ل)ه  ب لحج ول)ه ي(( 

المستق  بجميع  ثم يح  الح   له، فإذا ج ء )وم التروية أحرم ب لحج، وج ء ب لحج -يطوف ويسع  ويقصر
 .أفع له

أحرم ج ء  لم  ق  يقو  ق ئ   إذا   ن المتمتع له أن يح  الح   له، ه  له أن )رجع إل  بل ه ويترك الحج؟
ق    أرجع م   ام و  ،أحرم ب لعمر  فح  الح   له، وق    زح م ش )  أو طرأ له ظرف ،ب لعمر  وفي ن)ته التمتع

 ب  ال خو  فيه، ه  له أن )رجع أو ليس له أن )رجع؟لي الح   له م  الذي )لزمني ب لحج ق
 : ليس له أن يرجع.طالب

 تم العمر .أهو م   خ  في الحج هو 
 ألنه ما شرع في الحج. ؛له أن يرجعطالب: 

 لتمتع.للكنه ن وي 
 ولو نوى.طالب: 
 : هو لبى بالحج.طالب

التروية، افترض أنه ج ء في ال)وم األو  وأ ى  م  لب  إل  اآلن، م  لب  ب لحج، )لبي ب لحج في ال)وم الث من )وم
 العمر  وجلس ب)جلس أسبوع ب ون عم .

 :..... مرة أخرى إذا رجع.طالب
  )ف؟

 طالب.........
 ط) .

ال ال )لزم؟ يقو  م  هو براجع ث ني خ ص هو انته  الحج هذه السنة  م  أن  بح ج، ه  )لزم ب لحج وا 
 طالب.........

 .ذا متنف ال، ال هذا متنف ، ه
 طالب: .......

  )ف؟



 طالب...........
عمر  اإلس م، أ ى عمر   ال،هو يقو  حجة اإلس م، نقو   ال، أصله ج ء للنف ، ح ج حجة اإلس م ومعتمر

    خل ؟قوق    م  الذي )لزمني ب لحج وأن  م   -  ن  معه-التمتع بجميع أفع له  ولبس ثي به ووطئ زوجته 
 .........:.طالب

 )وه.أ
 طالب: ..........

  )ف؟
 .........:طالب

م  الصيغة التي يقوله  المتمتع عن  إرا ته ال خو  في العمر  قب  الحج، عمر  فق ، )نوي عمر  فق ، ثم ي تي به  
 ويتحل  الح   له، اآلن م  الذي )لزمه ب لحج وهو م   خ ؟ -بجميع أفع له -

 ...طالب: ما يلزم، ما يلزم، يرجع لبالده....
 لكل نسك نية مستقلة.طالب: 

 واآلن )جوز له أن )رجع؟
 نعم.طالب: إيه، 

 نعم.
 . سبح ن هللا!!يقو  ص ح  اإلنص ف  ال )جوز له الرجوع ب  نزاع

 .نعم
 طالب: .......

  )ف؟
 .....طالب: .....

 .؟ج نف حوالالم نع، م   خ  في النسك م  الذي )لزمه أيش )جوز له أن )رجع   ً ن المس لة نظريأل
 طالب........

 م  لب  بشيء، لب  بعمر  وأت  به .
 طالب........

 .م  ق   متمتعً  به  إل  الحج ف)ن أب ،م  ق   إل  حج وال 
 طالب: ........

 .إال هو ج ي بيعتمر ويحج
ال نظريً  نوى العمر  وأت   به    ملة بجميع والك م في قوله ب  نزاع هذا الذي )جع  اإلنس ن )لتزم بهذا الك م، وا 

 أفع له  م  الذي )لزمه ب لحج وهو لم ) خ  فيه؟
لم   ،األص  مج)ئه للحج الذي )نهزه للحج، خلن  عل  هذا الك م، شخص ج ء للحج ،يعني إنم  ج ء للحج

 وص  إل  الط ئف ق   م  أن  بمحرم ويرجع، في أح  )لزمه؟



 طالب.........
 م  )لزم.

 طالب: .......
تمتع جزء من الحج، هم يقولون عمر  التمتع جزء من أجزاء الحج، ف  نه  خ  في الحج، هذا يعني عمر  ال

ال نظريً    )لزمه؟ شنو الذيقب  ال خو  في النسك يعني التوجيه، وا 
 طالب.......

 م  عن هم نزاع؟و أه  العلم بنن زع يق   إيش؟ )لزمه الحج ب  نزاع، 
 طالب: ..........

 ن حج المتمتع، نعم.عل  أن العمر  جزء م
 طالب: .............

 ص ح  اإلنص ف ق    ب  نزاع، عل     ح   م  وقف  عل  أح  خ لف في هذا أب ًا.
 طالب.......

سفر  ،لتمتعوبهذا )نقطع التمتع، ال )لزمه  م إذا رجع إل  بل ه، نعم )نقطع ا هله ذلك نعم، له أن )رجع إل  بل 
 ؟من )وج  عليه حجة ث نية ،ألنه إذا وص  بل ه وق  حج حجة اإلس م ؛النظري  وهذا يقوي الك مج )  للحج، 

لكنه  نعم، ألنه م  نقع  نخ لف أه  العلم أب ًا،  ؛   هذه إش  ال  تحت ج إل  بح  في إط ر ع م النزاع أيض ً 
 تحت ج إل  إج بة.

 ،ي تي ب لعمر  في أشهر الحج ،الع م أن ي تي بعمر  مستقلة ثم يحج من نفس  التمتع االصط حي عن  أه  العلم
 .بح)  ال يقطعه بسفر إل  بل ه، ال )رجع إل  بل ه ،ثم ي تي ب لحج من نفس الع م

 طالب: ........
 وتحل  منه  ثم أه  ب لحج متمتع. ،يسم  متعة ولو ج ء في ال)وم الت سع، وأ ى العمر    ملة

 طالب........
 ه  وسع)ه  والتقص)ر ثم )ه  ب لحج.)ؤ ي العمر  بطواف )ف، أقله    )ف؟

 يعني بين النسكين قصده يا شيخ؟طالب: 
 العلم ء يقولون  له أن )رجع، نعم.  )ف؟

 طالب......
هو اإلش    في ع م النزاع في أنه )لزمه اإله   ب لحج وال )جوز له الرجوع، )ر  عل  هذا أنه لو رجع إل  بل ه 

التمتع، إن حص  له ظرف ط رئ، حص  مص)بة عن  أهله مثً  ورجع )ج)ز له العلم ء الرجوع، لكن )نقطع 
 )لزمه أن )رجع. العلم ء، يمنعه أح ؟ م  ح  يمنعه، )لزمه الرجوع عل    مبإل)هم، 
 شيخ، هذا كالم صاحب اإلنصاف يبقى..أحسن هللا إليك يا طالب: 

 ؟وين
 .محرم يعني



 ؟)بق  أيش لون 
 .لو رجع

 حل من العمرة؟طالب آخر: 
 م  في أح  )لزمه بشيء، ب)ن النس )ن يح  الح   له. ،ال، ال، ح  الح   له ب)ن النس )ن

 : إيه نعم، لكن سؤالنا يقول: ال نزاع؟طالب
 ألن العمر  جزء من أجزاء الحج الذي ج ء من أجله. ؛يعني أنه )لزمه الحج في هذه السنة

 يترتب عليه؟أيش لكن لو ما رجع طالب: 
َرَة{} مه بحج وق  أ ى الفريضة، نعم  ونه  خ  في الحج ملزم،نقو   م  الذي )لز  ( 376 ]َوَأِتمُّوا  ال َحجَّ َوال ُعم 

التي )نوي بع ه   إال أنه  خ  بجزء من أجزاءه وهو العمر  ،، لكن المفترض أنه م   خ  في الحج[سور  البقر 
 الحج.

 طالب................
م   ام  خ  بعمر  وفي ن)ته التمتع )لزمه أن )ه  ب لحج ، يء، م  استثنوا شيءهم )لزمونه م  استثنوا شال، ال، ال 

بعض الن س )رجع وهو محرم، م   م   ق  من السنة نفسه ، وهللا  ث)ر هذا يحص ،  ث)ر من الن س، اآلن
 ون ي ،فمن ب   أول  أنه إذا ح  الح   له )رجع إل  أهله ،الحج، وبعضهم م   م  العمر  إذا ش ف الزح م

 ب لخي ر.
 هل يجوز للمتمتع أن يرجع إلى بلده؟ ،أحسن هللا إليك

 لكنه إذا رجع إل  بل ه انقطع التمتع. ،هون منم  الذي يمنعه، السفر م  يمنع
 إذا كان مريدا  للتمتع؟طالب: إيه نعم، 

 ، م  في م  يمنع.عل    مهم
 طائف ويرجع؟يا شيخ إذا تمتع وأدى العمرة يجوز له يقضي شغل في الطالب: 

إذا السفر لح جة م  فيه إش    عن هم، لكن إن   ن   ون مس فة قصر ف لتمتع ب ق، إذا   ن  أكثر من مس فة 
 قصر عن  األكثر )نقطع التمتع.

 يعيد عمرة جديدة؟طالب: 
ط ر الحج الظ هر أنه ال )نقطع التمتع إال إذا رجع إل  بل ه، يعني لو طرأ له سفر للم )نة مثً ، م  زا  في إ

 وهللا المستع ن. ،وأعم له
 ........: طالب
 م ن وي التمتع في هذه السنة )رجع. ا  م إيه 

 طالب..........
 ....ال هو اآلن م  )لزمه إال الحج، اعتمر وانته ، أ ى العمر  ال )لزمه



 م  فع  الصح بة و  -عليه الص   والس م-يعني في )وم التروية  م  فع  النبي    ثم ل)ه  ب لحج(( يقو   
 .-عليه الص   والس م-الذ)ن لم يسوقوا اله ي ب مره -ب  أمرهم ب إلح    ،هعالذ)ن م

 واألول  أن تكون  ،م ث ثة أي مو صي   فمن لم )ج  ه يً  فليصم ث ثة أي م في الحج وسبعة إذا رجع إل  أهله(( 
 يعني عل  هذا يحرم ب لحج مت ؟ قب  عرفة،

لس  س والس بع والث من، إن لم )تم ن من صي مه  قب  عرفة يصومه  أي م التشريق، وأي م في الس  س يصوم ا
 .ه يالتشريق ال )جوز صي مه  إال لمن لم )ج  ال

 : يشترط أن تكون متتالية يا شيخ؟طالب
نم  هي ث ثة أي م، ث ثة أي م م  فيه ذ ر للشرط والق) ،  .ته قب ف تيعني إن أي م التشريق، لكن هي بق ر  وا 

 ؟السادس والثامن ويوم من أيام التشريقطالب: 
 يعني في ال)وم الس  س )رجو أن )ج  اله ي. ،يعني م  تم ن

 حصلت له.حاجة اليوم السابع عنده ظرف أو طارئ أو شيء طالب: 
وص م  م  غل  عل  ظنه أنه لن )ج  اله ي إال في ال)وم الس بع، ل)لة الس بع ،)رجو أن )ج  ه ي مث ً المهم، 

 نع.مالس بع والث من ويوم من أي م التشريق، األول  أن تكون متوالية هذا األول ، لكن مفرقة ال أرى م  ي
 طالب........

يصوم ث ثة أي م الح  ي عشر والث ني عشر والث ل  عشر، يصوم أي م التشريق، عل  هذا لو   ن متعج ، ونفر 
ألن  ؛ألنه  في الحج ت خر حت  تصوم الث ل  عشر أو ال )لزمه؟في ال)وم الث ني عشر، نقو  )لزمك أن تجلس ت

 من وصفه  أن تكون في الحج؟ وسبعة إذا رجع إل  أهله  م  ج ء في اآلية.
ثم خ  ث ثة أشواط من  ،واستلم الر ن أو  شيء ،ح)ن ق م إل  م ة -صل  هللا عليه وسلم-فط ف رسو  هللا 
استلم ، هو طواف الق وم، طواف الق وم -عليه الص   والس م-النبي الطواف الذي ط فه   السبع ومش  أربع ً 

 .الر ن أو  شيء هذا تق م
 .ثم خ   يعني رم  ث ثة أشواط من السبع ومش  أربعً  وهذا تق م الك م فيه

َراهِ }  ور ع ح)ن قض  طوافه ب لب)  عن  المق م ر عت)ن، امتث اًل لألمر َقاِم ِإب  ( 365 ]يَم ُمَصلاى{َواتَِّخُذوا  ِمن مَّ
 ه ت ن الر عت ن هم  ر عت  الطواف م  ح مهم ؟، [سور  البقر 

ومن أه  العلم من )وجبه ، ومنهم من  ،الجمهور عل  أنهم  سنة، جمهور أه  العلم عل  أنهم  من السنن
ال ،إن   ن الطواف واجبً  فهم  واجبت ن -هم  تبعً  للطواف-  ، فيقو   إن   ن الطوافيفص     فسنة، لكن وا 

 .جمهور أه  العلم عل  أنهم  سنة
في منزله في من  في أي - ص هم  في م  ن آخر، لو ص هم  خ رج الب) ، خ رج المسج ، خ رج المسج 

 .-م ة   جهة من جه
 : تعتبر قضاء يا شيخ؟طالب
  )ف؟



 خارج المسجد.طالب: ........
ال م  )جوز؟   )جوز وا 

 .نعم
 خارج.: يجوز يصلي هنا أو طالب
وصل   ،ط ف وصل  الر عت)ن بذي طوى، ط ف بع  ص   الصبح -رضي هللا عنه-ألن عمر  ؛)جوز

الر عت)ن بذي طوى، ولعله )نتظر ارتف ع الشمس، ولذا جع  البخ ري هذا األثر في ب   الطواف بع  الصبح 
 و  نه يم)  إل  أن ه ت ن الر عت ن ال تصلي ن في وق  النهي. ،وبع  العصر

 .........طالب.
  )ف؟

 طالب........
 .-عليه الص   والس م-طواف الق وم فع  النبي 

 طالب..........
 الوجو ، ال، م  في م  )   عل  الوجو ، ال طواف الق وم سنة.

)ب أ ب لصف  وينتهي ب لمرو ، ذه به من الصف    فط ف ب لصف  والمرو  سبعة أشواط ،ثم سلم وانصرف ف ت  الصف 
شوط، ورجوعه من المرو  إل  الصف  شوط آخر، وه ذا، يقف عل  الصف  يستقب  القبلة ي بر ويهل   إل  المرو 

عليه الص   - م  في ح )  ج بر في صفة حج النبي  ،ومثله عل  المرو  ،وي عو ث ثً ، يط)  ال ع ء
 ، ثم لم يح  من شيء، حلق أو قصر أو لم يح ، أو لم يحلق؟-والس م
 لم يحلقطالب: 

 م يحلق لم ذا؟ل
 طالب: ألنه قارن.

عل   -عليه الص   والس م-ثب  عن مع وية أنه ق    قصر  عن النبي ، نه س ق اله ي،ألنه س ق اله يأل
 المرو  بمشقص.
 طالب..........
 نعم، اإلج بة نعم

 طالب: ...........
 .قض ءولعله  عمر  ال ،في عمر  من العمر -عليه الص   والس م-في إح ى عمره 

، نحر ونحر ه يه )وم النحر -أنه س ق اله ي-وعرفن  السب    ثم لم يح  من شيء حرم منه حت  قض  حجه
 ه يه )وم النحر.

وو   الب قي إل   -عليه الص   والس م-وعرفن  أن اله ي م ئة من الب ن، نحر منه  ث ثً  وست)ن ب) ه الشريفة 
 م  في ح )  -ف ك  منه  وشر  من مرقه   ،  منه  فطبخ وأمر ببضعة من    واح  -نحر الب قي-علي 
والمب)  بمز لفة، ونحر ه يه وأف ض فط ف ب لب) ، و   هذا بع  الوقوف  عليه الص   والس م، -ج بر



النحر، والحلق ثم بع  ذلك أف ض فط ف ب لب) ، وهذا الطواف ر ن الحج، يسم  طواف  والرمي، وأيض ً 
 ..ح  الح   له، لم ذا؟ ألنه فع  الث ثة  له ، رم  وحلق، ء حرم منه،ثم ح  من    شي، اإلف ضة

 طالب: ونحر.
ال، ط ف، لكن لو فع  اثن)ن رم  وحلق ولم يفض ح  التحل  األو ، فإذا أض ف إليه الث ل  ح  التحل  

 .ألنه فع  الث ثة  له  ؛الث ني، ثم ح  من    شيء حرم منه
  من   ن ألنه ق      من أه ى فس ق اله ي من الن س -هللا عليه وسلم صل - م  فع  رسو  هللا وفع  مث 

، يعني يطوف ويسع  من م معه ه ي ف  يح  حت  )بلغ اله ي محله، ومن لم ي ن معه ه ي فل)جعله  عمر ((
 .ثم يقصر

وأبو  -رضي هللا عنه-علي  ،إذا أحرم م ذا يصنع؟ -عليه الص   والس م-من أحرم بإحرام  إحرام النبي 
 ، نعم.-عليه الص   والس م- إحرام النبي  -أو بإحرام-موس     منهم  بهذه النية، لبيك بإه   

 : ال يتم التحلل إال بعد....طالب
 نعم.

 طالب..........
 أه ، لم ذا لم يسق اله ي، وم  ) ريك أنه م  س ق؟ ج ء من اليمن واليمن م  ف)ه  ه ي؟

 طالب..........
 نعم

 ........طالب...
 علي م  س ق ه ي؟ 

 طالب...........
  )ف؟

 طالب..........
، ولذا أمر عليً  أن )بق  عل  إحرامه،  التفريق ب)نهمسن علي س ق اله ي، أبو موس  م  س ق اله ي، وهن  يح

 .موس  ب إلح    وأمر أب
 وه  يسوغ مث  هذا ال)وم أن يق    لبيك بإه    إه   ف ن، نعم؟

 يا شيخ.: ال طالب
 لم ذا؟

 طالب: ألنه علم ....
لكنه في إط ر األنس ك الج ئز ، األنس ك الث ثة  له  ج ئز  عن   -عليه الص   والس م-نعم هو علم ه ي النبي 

ال م  )جوز؟    أه  العلم والخ ف في األفض  منه ، لبيك بإه    إه   ف ن، )جوز وا 
 حج، وق    إذا لق)  ف ن ب سوي مثله، ع لم من العلم ء )ري  أنال، ال من المع صرين؛ هو م  يعرف  )ف ي

 يقت ي  م  فع  علي وأبو موس .



 أحسن هللا إليك
 أقول لو لم يتلفظ باإلهالل؟

 ؟لو لم )تلفظ ب ي شيء
 إي نعم ولكنها نية في قلبه؟

 يعني معن ه أنه تج وز الميق   ب ون إحرام.
 هالل شخص أنه سائغ.أنا أقصد أنه فمن باب أولى إذا أهل بإ

  تج وز  له ال هو نوى ال خو  في النسك من الميق  ، يعني )ختلف عن شخص لم )تكلم إط قً ، هذاك نقو 
الميق   ب ون إحرام، وهذا أه  ولب  بإحرام  إحرام ف ن، واالحتم ال   ث)ر ، احتم   أنه ي ون ف ن م  حج 

تم   أن )ج ه، أن  أور  هذه االحتم ال   له  وأج  عنه  واح ًا السنة هذه، احتم   أن )بح  عنه وال )ج ه، اح
 نعم؟ بع  اآلخر.

 طالب.........
إحرام مطلق، نعم، له أن يحرم مطلقً  وقب  الطواف يصرفه إل  م  ش ء، له أن يحرم ب إلط ق ثم بلو أحرم 

 .يصرفه قب  الطواف لم  ش ء من األنس ك
 صيغة اإلطالق يا شيخ؟.طالب: 
 وين؟

 إذا أتى الميقات؟
 .صيغته، )نوي ال خو  في النسك نسك مطلق مع التلبية

عن قب  ح )  ابن عمر يقو   عن  م الذي ق مه الش رح  -عليه الص   والس م-ح )  حفصة زوج النبي 
ن  من العمر  ولم تح  أ اأنه  ق ل   ي  رسو  هللا  م  ش ن الن س حلو  -صل  هللا عليه وسلم-حفصة زوج النبي 

  يعني امتث اًل لم  ج ء في القرآن  ف  أح  حت  أنحر(( ي،  إني لب   رأسي وقل   ه )من عمرتك؟ فق    
ُي َمِحلَُّه{ ُلَغ ال َهد  ومعروف ح م من س ق اله ي أنه ال )جوز له أن يح   [( سور  البقر 376 ]}َحتَّى َيب 

 حت  )بلغ اله ي محله، ولذا ال )جوز له أن )تمتع.
 ح )  الذي )ليه.نعم ال

 أقول تلبيد الرأس؟، التلبيد أحسن هللا إليك
 عس  أو شيء من هذا.بتلب)  الرأس بشيء )تم سك به بح)  ال يشع ، نعم )لتم إم  بزي  أو 

 ؟ما عالقته بالنسك لكن ما عالقته بالنسك؟
إل  أن يحلق الشعر، )وم  إل م   ام أحرم من أبي ر علي،  م يحت ج من )وم حت  يص  إل  م ة،  م يحت ج 

تصور خمس لخمس بق)ن من القع   ثم بع  ذلك عشر  أي م ليح ، خمسة عشر )وم، فإذا   ن شعره مرس  
 )ؤذيه، لكن إذا لب  نعم.

 طالب..........



ران، حت  المفر  حت  المتمتع له أن )لب  لكنه أيسر، )تع  لو   ن غ)ر ملب ، م  )لزم الق   ،ال، ال ليس له ع قة
   ن أيسر له وأحفظ لشعره، نعم له   خ  في قضية الحلق أنه )ت خر حلقه لشعره.إذا 

 نعم ح )  عمران.
 طالب...........

  )ف؟
 طالب..........

حب  )رب  فيه حذاء أو )رب  فيه قطعة  ،صفة تقل)  اله ي، اله ي إذا   ن من الغنم يقل ، بمعن  أنه )لبس ق   
أيش لئ  )تعرض له أح  بسوء، إن   ن من اإلب  أو البقر يشعر،  ؛ه ه يمن جل ، أو أ ن  شيء يشعر ب ن

 فيعرف الن س أنه ه ي. ،معن  يشعر؟ نعم )جرح في صفحة سن مه اليمن  ويترك يس)  منه ال م
 الح )  الذي )ليه.

صلى - هللا رسول مع ففعلناها، هللا كتاب في المتعة آية أنزلت: "قال -رضي هللا عنه– حصين بن عمران عن
 البخاري  قال ،شاء ما برأيه رجل قالف ."مات حتى عنها ينه ولم ها،تحرمب قرآن ينزل ولم -هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه - هللا رسول بها وأمرنا -الحج متعة يعني- المتعة آية نزلت} :ولمسلم ".عمر إنه: يقال"
 .بمعناه ولهما{ مات حتى عنها ينه ولم ،الحج متعة آية تنسخ آية تنزل لم ثم -وسلم

{ق    أنزل  آية العمر   -رضي هللا عنه-ح )  عمران بن حص)ن  َرِة ِإَلى ال َحجِ  ( 376 ]}َفَمن َتَمتََّع ِبال ُعم 
عليه الص   -ب  ب مره   -صل  هللا عليه وسلم- إل  آخره، في  ت   هللا، ففعلن ه  مع رسو  هللا [سور  البقر 

صل  هللا - ففعلن ه  مع رسو  هللا ،من لم يسق اله ي أن )تمتع -ه الص   والس معلي-أمر النبي  ؛-والس م
 .ولم )نز  قرآن بحرمته  -عليه وسلم

 ؛  ن )نه  عن المتعة -رضي هللا تع ل  عنه-هذا الرج  ب)نه اإلم م البخ ري أنه عمر  فق   رج  برأيه م  ش ء 
يعني )هجر الب)  في غ)ر وق  الحج، إذا   ن اإلنس ن ي تي  لئ  )نقطع تر ا  الن س عل  هذا الب)  المعظم،

و االجته    -رضي هللا عنه-ب لنس )ن في سفر  واح   ال يضطر أن يس فر ث نية للعمر ، هذا اجته   من عمر 
  علي م بسنتي، وسنة الخلف ء الراش )ن المه ))ن إذا   ن مخ لفً  للنصوص الصحيحة الث بتة، مهم    ن ق ئلة، 

لكن إذا خفي  ،مت ؟ إذا لم ي ن هن ك نص، ن خذ بقو  أبي ب ر وعمر ن بع ي، اقت وا ب لذ)ن من بع ي((م
 م  -النص أو اجته  عمر ورأى أن ل جته   مسرح في مث  هذه المس ئ ، ورأى غ)ره أنه ال اجته   مع النص 

رضي هللا -وقوف ولو   ن ق ئله عمر ف لعبر  ب لمرفوع، وال )تلف  ح)نئذ إل  الم -هو قو  جم ه)ر أه  العلم
ال ، هذا اجته   من عمر، و -عنه  عمر ليس ب لمعصوم.ا 

ق  يقو  ق ئ   عمر له اجته  ا   ث)ر  عم  به  أه  العلم،  إمض ء الث   في الط ق، جمهور أه  العلم عل  
ن خ فة عمر عل  وعه  أبي ب ر وص ر م -عليه الص   والس م-قو  عمر، مع أن األمر في عه  النبي 

 نعم. خ فه، م ذا نقو ؟
 طالب.............



)نه  عن التمتع، وينه  عنه اجته  ًا منه لي ثر الواف  إل  الب)  ويتكرر طو  الع م، الوفو  إل  الب) ، ولذا  ،ال
 أقو   ق   رسو  هللا ؛يقو  ابن عب س لم  نوقش في هذه المس لة  )وشك أن تنز  علي م حج ر  من السم ء

بقو  أبي ب ر وعمر،  -صل  هللا عليه وسلم- وتقولون  ق   أبو ب ر وعمر، نعم،  )ف يع رض قو  الرسو 
 .  اقت وا ب لذ)ن من بع ي((وهم  هم  أبو ب ر وعمر 

وهو    لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأ ((ويقو   ح )     وي تي من ي تي ممن )زعم أنه ح م  راية ال عو  ولواءه
مع رض بقو  أبي ليس بصحيح الواقع يشه  بخ فه، ليس بصحيح، ط)   ؛، يقو   ليس بصحيحفي البخ ري 
 لنضر  بقولهم عرض الح ئ ؟ ال، مع رض ب ي شيء؟ ؟ب ر وعمر

 .يقو   جل م ئ)ر هزم  العر ، ت تشر ق    اإلنجل)ز، ان )را غ ن ي ق    الهنو  ونجح 
نس   هللا الس مة  مثله  ث)ر، س مة والع فية، ومثله  ث)ر،وبع )ن، بمث  هذا تع رض النصوص؟ نس   هللا ال

 والع فية.
لكن ال نقو  بقو  من يقو   "والب عة مرفوضة ولو   ن  من عمر" عمر م  ابت ع، هذا )رى أن ل جته   فيه 

ب عة مج   وأخط  في اجته  ه، ويقوله في ش ن التراويح، لم  ق   عمر  نعم  الب عة، ق   بعض الشراح  وال
 مرفوضة ولو   ن  من عمر، وقررن  س بقً  أنه  ليس  بب عة ال لغوية وال شرعية، وهللا المستع ن.

ثم لم )نز  آية تنسخ آية  -صل  هللا عليه وسلم-رسو  هللا  ولمسلم نزل  آية المتعة يعني متعة الحج وأمرن  به 
 عنه  حت  م  ، ولهم  بمعن ه. المتعة ولم )نه  

 : لماذا لم يذكر المصنف حديث جابر مع أنه أجمع حديث في الحج؟هذا سؤال يقول
من خروجه من ب)ته إل  رجوعه إليه، ب جو  سي ق، نقو   -عليه الص   والس م-نعم ج بر وصف حجة النبي 

 الح )  من أفرا  مسلم، والمؤلف اشترط أن ي ون الح )  مم  اتفق  عليه، نعم إن احت ج إل  بي ن لفظة أو زي   
أو شيء من هذا ق  ي تي بم  تفر  به أح هم ، لكن ال ي تي بح )  مستق  من أح هم، شرطه أن ي ون الح )  

 في الصحيح)ن.
 نعم ب   اله ي 
 طالب..........

  )ف؟
 طالب........

عليه -ألمر النبي  ؛نعم ن تي إل  المف ضلة ب)ن األنس ك الث ثة، عرفن  أن من أه  العلم من )وج  التمتع
 .وأن األمر خ ص ب لصح بة ،به، ومنهم من )رى أن التمتع مفضو  -الص   والس م

م لك والش فعي في أح  قوليه )رى رجح ن اإلفرا ، وأبو حنيفة )رى القران، وأحم  )رى التمتع، حجة اإلم م أحم  
حج ق رنً  ولم ي ن  - معليه الص   والس-أمر به، وأبو حنيفة يقو   النبي  -عليه الص   والس م-أن النبي 

هللا ل)خت ر لنبيه إال األفض ، وأم  من )رى اإلفرا  يقو   األمر به خ ص ب لصح بة واإلتي ن ب لحج بسفر  مستقلة 
 أفض ، م لك وقو  الش فعي.



    "من أت  ب لحج مفر ًا بسفر مستق  والعمر  بسفر   ن أفض  اتف قً " نق-تع ل  رحمه هللا-ويقو  ش)خ اإلس م 
وال أعتمر إال مر  واح  ، حجة اإلس م مر   جعل  ذلك اإلجم ع، والمس لة مفترضة في شخص يقو   أن  ال أح

واح   ولن أتنف ، عمر  اإلس م مر  واح   ولن أتنف ، نقو   اإلفرا  أفض  اتف قً  في هذه الصور ، لكن شخص 
 ؛  أحرم متمتع أو ق رن أو مفر ؟ نقو   أحرم متمتعيقو  أن  أري  أن أكرر العمر  آتي ب لعمر   يفم  اتفق، فه

 ألنه  زي   .
ش)خ اإلس م )نق  االتف ق عل  أن من أت  ب لحج بسفر مستق  يعني مفر  أفض  اتف قً ، وأقو  قو  ش)خ 
اإلس م مفترض في شخص لم )ز  عل  م  افترض هللا عليه، فه  ي تي ب لحج والعمر  في سفر واح  أو بسفرين؟ 

    بسفرين.نقو 
وهذا فيه  ،والقران أفض  لمن س ق اله ي ،يم)  بعض أه  التحق)ق إل  أن التمتع أفض  لمن لم يسق اله ي

شيء من التوف)ق ب)ن النصوص، وعل  هذا إذا قلن  بتفض)  التمتع مطلقً  ه  يفض  سوق اله ي أو ي ون 
عليه الص   -تسوق ه ي، ولذا ق   النبي مفضو ؟ مفضو  عل  قو  من )رجح التمتع مطلقً  نقو  األفض  ال 

وعل  هذا ال يستح  سوق  ولجعلته  عمر (( ،  لو استقبل  من أمري م  است بر  لم  سق  اله ي  -والس م
 اله ي ب  ي تي ب لتمتع ويريق ال م في وقته  م المتعة.

 طالب..........
حج ق رنً  ولم ي ن هللا ل)خت ر لنبيه إال  - معليه الص   والس-إال األفض ، الذي )رى القران يقو  النبي 

 ؛ ألنه س ق اله ي،-عليه الص   والس م-ه  ح   النبي تاألفض ، نقو   هو أفض  ب لنسبة لمن   ن  ح ل
ألن  ؛لمن س ق اله ي، فعً  س ق اله ي ثم ج ء يس   نقو  أقرن، ب  ق  )تع)ن عليه القران إن لم )ختر اإلفرا 

 ال )تصور في حقه عل  م  ذ رن . ،صورالتمتع ليس بمت
 أحسن هللا إليك.

 يدل على أن هذا نسخ لفعله؟ ))لو استقبلت من أمري ما استدبرت((: -عليه الصالة والسالم-قول النبي 
 نسخ لفعله

 : بعني في المستقبل أنه ال يفعل ذلك لو......طالب
قو  أنه ق   هذا الك م تط))بً  لخ طر أصح به، من أه  العلم من ي ،ال هذا )   عل  الترجيح، عل  الرجح ن

مجر  سوق اله ي، أو ال ب  أن ) عمه ب  م )برر أن يقو  ل مبرر أنل وهو لم يح ، يعني ه  ا ن يحلو بأمرهم 
يعني مث  في الح )بية لم  أمرهم بحلق    لو استقبل  من أمري م  است بر ... إل  آخره((يقويه مث  قوله  
ال رج ء أن )ؤ وا نسك العمر  في هذه السنة؟رؤوسهم م  استج   بوا، م  استج بوا مع ن   وا 
 خي ر، نعم.م  ع   هن ك حلقوا رؤوسهم  -عليه الص   والس م-لكن لم  حلق رأسه  ،طمعً  في الخ)ر

 طالب............
 حق من؟ 

 طالب.........
 متمتع، الم ي يعني يسوق ه ي؟



 طالب..........
ِجِد ال َحَراِم{} ؟ح ضر المسج  الحرامه  هن ك متعة ل ( سور  376 ]َذِلَك ِلَمن لَّم  َيُكن  َأه ُلُه َحاِضِري ال َمس 

التمتع أو لزوم اله ي الن شئ عن التمتع؟ أو أص  اله ي، أو أص   ،يش؟ ذلكأل  إالضم)ر يعو   [البقر 
ِجدِ }التمتع  ذلك التمتع لمن لم ي ن أهله ح ضري المسج  الحرام، أو  ال َحَراِم{ َذِلَك ِلَمن لَّم  َيُكن  َأه ُلُه َحاِضِري ال َمس 

ذلك لزوم اله ي الن شئ عن التمتع لمن لم ي ن أهله ح ضري المسج  الحرام، ولذا )ختلف أه  العلم ه  للم ي 
ذا تمتع ليس عليه ه ي، أو ليس له أن )تمتع أصً ، أو ال )تصور التمتع في حقه؟  عن  مأيش أن )تمتع؟ وا 

التمتع؟ أن ي تي ب لنس )ن في سفر، وهو لم يس فر ألح هم ، ف  يسم  متمتعً  ي تي بعمر  عمرت)ن ث   خمس 
ألن اله ي في مق ب  الترفه بترك أح  السفرين وهو لم يس فر، فله أن  ؛يص)رأيش في أشهر الحج ثم يحج 

 .نعم يعتمر في أشهر الحج ويحج من ع مه لكن ال )لزمه ه ي.
   .....ط ل 

 .الخ ف في مرجع اسم اإلش ر ، الخ ف لفظي م  )لزم عليه شيء 
 طالب..........

 من هو؟
 طالب...........

 ألن اله ي في مق ب  ترك أح  السفرين، هو م  س فر أصً . ؛الم نعأ)وه، أيش 
 باب الهدي:

يِ  َقاَلِئدَ  َفَتل تُ " :َقاَلت   -ارضي هللا عنه- َعاِئَشةَ  َعن   ََ  ُثمَّ بيدي،  -صلى هللا عليه وسلم- َّللاَِّ  ُسولِ رَ  َهد  َعر َهاَأ  ش 
ُتَها َأو  - َوَقلََّدَها َبي تِ  إَلى ِبَها َبَعثَ  ُثمَّ  -َقلَّد  َمِديَنةِ  َوَأَقامَ ، ال  هِ  َحُرمَ  َفَما، ِبال  ءٌ  َعَلي   ."َحاَلاَل  َلهُ  َكانَ  َشي 

 ".غنما مرة -هللا عليه وسلمصلى -النبي  أهدى: "قالت -ارضي هللا عنه- عائشة عنوَ 
ئ     ف ت ل      "ق ل  -رضي هللا عنه -ع ئشة نعم ح )   ي   ق    و    ه    الق ئ    ي   ب)    -صل  هللا عليه وسلم- ّللاَّ   ر س 

إنم  تكون إذا   ن اله ي من الغنم، وأم  إذا   ن اله ي من اإلب  أو البقر ف إلشع ر، وعرفن  الفرق ب)ن التقل)  
 ع ر.واإلش

وعل  هذا يم ن الجمع   وقل ه  أو قل ته  ،ب) ي ثم أشعره  -صل  هللا عليه وسلم- فتل  ق ئ  ه ي رسو  هللا
ن   ن أه  العلم يفرقون ب)ن التقل)   ،ب)ن التقل)  واإلشع ر،  م  )   عليه فتل  ق ئ  ثم أشعره  وقل ه  وا 

الم نع أن يشعر البع)ر، تشعر أيش ويم ن الجمع ب)نهم ،  ،قرواإلشع ر ف)جعلون التقل)  للغنم واإلشع ر لإلب  والب
ن   ن فيه  ،البقر  مثً  ب ن تضر  صفحة سن مه  األيمن ب لس )ن حت  يس)  ال م، وهذا للمصلحة الراجحة وا 

شيء من الضرر والتعذ)  إال أنه مغمور في ج ن  المصلحة الراجحة، إحي ء السنة لكي )راه  الن س ويقت وا به 
 وال )تعرضوا له  ب ذى.من جهة،  -ليه الص   والس مع-

 ،و   به  من )ذه  به  إل  م ة ،ثم بع  به  إل  الب)  وأق م في الم )نة لم يحج ولم يعتمر، بع  به  بمفر ه 
ب لم )نة، فم  حرم عليه شيء   ن له حً ، وفي هذا ر ًا عل  من  -عليه الص   والس م-وينحره  هن ك وأق م 



ورا  حت  )بلغ اله ي محلة، نقو   مت  ال ظ   أن من أه ى إل  الب)  ال )جوز له أن )زاو  شيء من المحيقو 
عمر  فإنه ال يمتنع من أي ال عمر ، أم  إذا لم )ه  بحج و  وأ)جوز له ذلك حت  )بلغ اله ي محله؟ إذا أه  بحج 

 عل  من زعم ذلك. - ع ل  عنهرضي هللا ت-شيء من المحظورا  ولو بع  اله ي، وبهذا تر  ع ئشة 
-الغ ل  أن ه يه   مر  غنمً " -صل  هللا عليه وسلم- ق ل   "أه ى النبي - رضي هللا تع ل  عنه-وعن ع ئشة 

عن نس ئه البقر، وأه ى  -عليه الص   والس م-وأه ى  ،  ن من اإلب    ن من اإلب ، -عليه الص   والس م
ف نحصر اله ي في أنواع بهيمة األنع م الث ثة اإلب  والبقر والغنم، أفضله   ،مر  غنم ً  -عليه الص   والس م-

 اإلب  ثم البقر ثم الغنم.
 طالب: ...........

 الم نع، القص  هو التوسعة عل  فقراء الحرم، من المقيم)ن والواف )ن عليه.أيش ترس  من الري ض هذا 
 طالب........

، م ة، ال، ال أب ًا ليس ب ضحية، هذا ليس ب ضحية، هذا ه ي هذه ليس  أضحية هذا ه ي ومح  اله ي
 واله ي محله الب)  الحرام.
 يقول: أخذ الشعر والظفر؟

 يش؟ إذا بع  اله ي؟أفي 
 نعم. إي

  - رضي هللا عنه-هذا خ ص ب ألضحية، المنع خ ص ب ألضحية أو لمن  خ  في النسك، ولذا تقو  ع ئشة 
 "فم  حرم عليه شيء   ن له حً ". شوف اًل""فم  حرم عليه شيء   ن له ح 

 حديث أم سلمة أيضا ؟
 ح )  أم سلمة في األضحية، هذا في األضحية، هذه ن ر  في سي ق النفي فتعم جميع المحظورا .

 طالب..........
نس ألنه إذا ق ل  ب) ي )را  به الج ؛م  )ختلف األمر ب) ي أو ب) ي، سواء   ن مفر  مض ف أو مثن  م  يفرق 

 جنس ال)  فيشم  ال) )ن.
 طالب: .........

 م  )ختلف. ؛المقصو  أنه سواء   ن  ب) ي أو ب) يَّ األمر سه 
 عن ك؟أيش 

 طالب...........
، فتل  ق ئ   . -صل  هللا عليه وسلم- رسو  هللاه ي ب) يَّ  ب) يَّ

 طالب.........
 ؟أنه  توج  في بعض.. )ه  في الح شيةالمعلق وق   أنه  لم تثب ، وال نبه عل  إيه لكن علق عل)ه

 طالب.........



لكن الرجوع إل  األص  سه ، وعل  م  أحفظ أنه   ،عل     ح   هي موجو   في الطبع   الق يمة موجو  
 موجو  .

 يقو ؟أيش 
 طالب........

 نعم عل  م  أحفظ أنه  موجو  ، نعم؟
 طالب..........

 وين؟ 
 طالب............

 ؛وال أثر لهذا االخت ف ،الصحيح في نسخ   تختلف ف)ه أم  ب) ي أو ب) ي   ،حفظ أنه  موجو   ب) يَّ ال، ال أن  أ
  ال يصلي أح  م في الثو  الواح  ليس عل    ألنه ق  يطلق المفر  ويرا  به الجنس، ج ء في الح )  الصحيح

نعم، مفر  مض ف يعم، )را   يء((  ليس عل  ع تقيه منه شوفي الصحيح نفسه في البخ ري   ع تقه منه شيء((
 نعم. به الجنس، جنس الع تق.

 طالب........
م  تبط ، هذا واج  )ج  ستر الع تق )ج  ستر المن   لكنه ليس بشرط، هذا نهي عن أن يصلي الشخص، 

ذا لم نهي أن يصلي الشخص م شوف الع تق، عل  هذا ي ثم من صل  م شوف الع تق وص ته صحيحة، ول
 العلم في الشروط، نعم، لم ب رجه أه  العلم في الشروط.) رجه أه  

 طالب: ........
  )ف؟

 طالب.......
 يع  ، إذا ج ء يصلي يع  ، يستر المن ب)ن

 في الطواف؟
 في الطواف، لكن إذا ج ء الص   يستر المن ب)ن، نعم الح )  الذي )ليه.

 ((؟اركبها)): قال، بدنة يسوق  رجال   رأى -وسلمصلى هللا عليه - هللا نبي أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن
، الثانية في قال لفظ وفي{ صلى هللا عليه وسلم النبي يساير، راكبها فرأيته .((اركبها)) :قال، بدنة إنها: قال
  .((ويحك أو، ويلك اركبها)): الثالثة أو

عز -ه ي أو أضحية، أخرج هلل  -عز وج -نعم ح )  أبي هرير  في اإلف    مم  أخرجه اإلنس ن من م له هلل 
، ه  له أن يستف)  منه، وم  مق ار هذه اإلف   ، وه  هي مقرونة ب لح جة؟ أو تجوز مطلقً ؟ وه  )تن و  -وج 

م  هو أعظم انتف عً  من الر و ،  حلبه  مثً  أو إج رته ، شخص محت ج إل  ر وبه  النص وار  ف)ه ، 
ر و ، ج ء شخص محت ج إل  اللكن شخص م  هو محت ج  ويحك(( ويلك  ار به  إنه  ب نة، ق       ار به ((

إل  الر و ، ق    هذه ب نة، ق    أر به ، أن  أحت ج إل  ر وبه ؟ ق    تر به  بم ئة إل  م ة )جوز له ذلك؟ ب نة 
االنتف ع الح )   ل)  عل  جواز االنتف ع، ، أو بقر  أو ش   ف)ه  حل) ، يحل  ويشر ؟ م  مق ار هذا االنتف ع



ب لر و  عن  الح جة نص في الح ) ، لكن ه  يسري إل  م  هو أعظم من ذلك من شر  الحل)  مثً ، ومثله 
 لو ول   هذه الب نة، م  مص)ر هذا الول ؟

 طالب.........
مر هي عال )ؤجره ، ب ل)  أنه ال يعطي الجزار أجرته منه ، أخرجه  هلل ال )جوز له أن )رجع بشيء منه ، ولذا ن  

أن يشتري الفرس الذي أخرجه هلل، يعني لو إنس ن تص ق عل  آخر بص قة فرأى أن هذه  -رضي هللا عنه-
الص قة ال تن سبه، ه  )جوز له أن يشتريه منه؟ تص ق  عل  زي  من الن س ب ت  ، استلم هذا الكت   وق    

ال م  )جوز؟ م  )جوز أن م  ش ء هللا، هذا، وذه  إل  الب)  وج  عن ه نسخة، وعرضه للبيع )جوز  أن تشتريه وا 
وقصة عمر ظ هر  في هذا ألنك إن اشتريته منه رجع  بشيء من ص قتك، لكن ه  له أن )و   أح ًا  ؛تشتريه
 وي ون هذا الو )  أسو  الزب ئن؟ ،يشتريه

 طالب..........
  )ف؟

 طالب........
ه للبيع، احت ج قيمته فعرضه للبيع، قلن  ال )جوز ال، ال المس لة األخرى الذي تص ق ب ت   مثً ، فعرضه ص حب

 ألن الو )  ح مه ح م األص) . ؛م  فع  عمر، نهي عن أن يشتري الفرس، نعم له أن يشتريه مث 
فرأ)ته    ار به ((ق    إنه  ب نة، ق       ار به ((رجً  يسوق ب نة فق     -عليه الص   والس م-هن  رأى النبي 
 .-عليه الص   والس م-بي راكبً  يس )ر الن

فإن   ن محت جً  إليه فهو   لر و ، إن لم يحتج إليه  ،اللبن، ب نة ف)ه  لبن وتتضرر ببق ئه ف)ه ، له أن يحل 
 فل)بعه ويتص ق بقيمته.

 أحسن هللا إليك: أقول هذه البدنة هدي؟
 ه ي إيه.

 يدل على أنها هدي؟أيش 
 ب نة، قوله ب نة، عرف.

 الهدي؟ البدنة تطلق على
 عرف، عرف نعم تطلق عل  اله ي.

 طالب.........
 جره  في ح م البيع.ؤ في ح م البيع نعم، ال )جوز له أن )

 طالب...........
 عن ك؟
 نعم. طالب

 أبش يقو ؟
 تعليق يا شيخ.. طالب: ...



 ؟لكنه أض فه  في األص ، يعني ال توج  في النسخ، أض فه  من فتح الب ري، له أن يفع  مث  هذا
 .طالب: ال وضعها بين قوسين ووضع حاشية

م  )نفع، م  )نفع أب ًا، ولو رواه  البخ ري، الك م عل  أص ، عن ك  ت   ألفه ص حبه، )جوز أن تزي  عليه؟ ز  
في الح شية م  شئ ، أه  العلم )ختلفون فيم  إذا وج  الخط  الذي ال يحتم  الصوا ، ه  لص حبه لق رئه 

 ويصحح في األص ؟ أو )ثبته  م    ن خط  ويعلق في الح شية؟ لمحققه أن )تصرف فيه
 طالب.........

 .م  عن ه شيءال يعني عن ه نسخة أصلية ف)ه  هذا م  أش ر إل  هذا، ال 
 طالب:.........

 المعن  سق  من األص ؟ ه  عن ه نسخ من العم   ف)ه  هذا الك م؟أيش 
أ خ  في الكت  ، هم متفقون  نمن نسخة  ذا من نسخة  ذا، إذ يقو   أتممته من فتح الب ري، م  ق   أتمتته

ولو   ن ح )  )رويه  م   ،عل  أنه إذا   ن الخط  في آية عليه أن يصحح، أم  إذا   ن الخط  في   م البشر
 هو وينبه عل  الصوا ، ومن أه  العلم من )رى أن له التصحيح وينبه عل  الخط  في الح شية.

عل  مصراعيه لمن تص ى، أي شخص )تص ى ألي  ت   يصحح ويزي  وينقص عل   لكن م  يفتح الب  
ألنه ق  ي ون خط  عل  حس  فهمك أن ، ي تي بع ك من يستقيم له المعن ، و م من  ت    ؛حس  فهمه هو

خرج محققً  وأثب  في األص    م وق   المحقق  ذا في األص ، أو  ذا في  ذا، والصوا   ذا، والصوا  م  
سخ  مته، نقو   ال الصوا  م  في الح شية، هذا  ث)ر ج ًا، يعني لو فتح المج   للتصرف في الكت  أثب

ثم )نبه عل  الصوا ، الح شية م  ح  يمنعك من أن تكت  م   ،الكت ، فتبق  الكت   م  هي عل  مرا  مؤلف)ه 
 شئ .

 ال ب س به .، الف ري بي ال ب س به  ......الطبعة األخ)ر ، طبعة 
 على أقوم أن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أمرنيقال: " -رضي هللا عنه-عن علي بن أبي طالب و 

 من نعطيه نحن)): وقال" شيئا منها الجزار أعطي ال وأن، وأجلتها وجلودها بلحمها أتصدق وأن، بدنه
  .((عندنا

  ب نه عل  أقوم أن -والس معليه الص   -النبي  أمرنيق    " -رضي هللا عنه-وعن علي بن أبي ط ل  
رضي -نحر ب) ه الشريفة ث ثً  وست)ن، وترك الب قي لعلي  -عليه الص   والس م-تق م  اإلش ر  إل  أن النبي 

 فنحره . -هللا عنه
أو نه ني فهو مرفوع ب   -صل  هللا عليه وسلم- أن أقوم عل  ب نه  أمرني، إذا ق   الصح بي أمرني رسو  هللا

  ف م  لو ق    أمرن  أو نه)ن  ف لخ ف ق ئم، والجم ه)ر عل  أنه مرفوع.خ ف، بخ
ص  في اله ي واألض حي أن )تص ق به ، وأن )ؤ   منه ، وأن )ه ى األوأن أتص ق بلحمه  وجلو ه   هذا 

َها َوَأط ِعُموا{منه ، فلذا أمر  {واُكلُ }لألمر به،  ؛  العلم األك هوأوج  بعض ا  .[( سور  الحرج16 ]}ُكُلوا ِمن 
 ببضعة من    واح   منه  فطبخ  ف ك  منه  وشر  من مرقه . -عليه الص   والس م-النبي 



لكن ال )جوز له أن )بيعه ، وال )جوز له  ،وأن أتص ق بلحمه  وجلو ه  وأجلته   )جوز لص حبه  أن )نتفع ب لجل 
 أن )بع الج ، والج   واألفض  أن )تص ق به.

ألنه إذا أعط  الجزار في مق ب  األجر  رجع بشيء  ؛منه  ش)ئً   هذا إذا   ن في مق ب  األجر وأال أعطي الجزار 
وهو م  يق ب  هذه األجر ، لكن لو اتصف الجزار بوصف من )تص ق عليه ب ن  ،منه ، ي ون ق  رجع بشيء منه 

   ن فق)رًا وأعطي األجر    ملة وتص ق عليه  غ)ره من الفقراء ف  ب س.
 أجلتها يا شيخ...؟: طالب

 .الج   الذي )وضع عل)ه 
 طالب: كساء؟

  س ء )وضع عل)ه . نعم،
 نعم؟ األجر  )ج  أن تكون من المؤجر.   نحن نعطيه من عن ن ((وأال أعطي الجزار منه  شيء، وق    

 طالب..........
ء )تر ون هذه األمور يعني من غ)ر أجر  ال ب س، ال ب س هي تترك ألي آخذ، اآلن والن س يعيشون في رخ 

)تر ون الرأس )تر ون األلية، )تر ون المق  م، )تر ون أشي ء  ث)ر ، بعضهم )ترك م  حواه البطن ويقتصر عل  
 ، وهللا المستع ن.اللحم، هذا  له سببه ع م الح جة إليه

 ؛مقيدة قياما اابعثه فقال، فنحرها، بدنته أناخ قد رجل على أتىقد  عمر ابن رأيت": قال جبير بن زياد عن
 ".صلى هللا عليه وسلم محمد سنة

، وموضع النحر في أص  العنق، اً السنة ب لنسبة لإلب  أن تنحر ق ئمة واقفة، معقولة ) ه  اليسرى، تنحر نحر 
يعني سقط ،   وجب  ،[( سور  الحرج16 ]َفِإَذا َوَجَبت  ُجُنوُبَها{}اتب عً  للسنة المؤي   ب لقرآن  ؛تنحر ق ئمة

تسق  مت ؟ إذا   ن  ق ئمة، ف لسنة في اإلب  أن تنحر ق ئمة، وأم  ب لنسبة للبقر . ال سق  وهي ب ر ة؟وه  ت
والغنم تذبح، تضجع عل  جنبه  األيسر يستقب  به  القبلة ثم تذبح ذبحً ، لكن لو ع س ذبح اإلب  ونحر الغنم 

 .خ لف السنة، ج ز، لكنه خ لف السنة ؟والبقر
 طالب...........

 استقب   القبلة سواًء في الذبح أو في النحر  له سنة،  له سنة استقب   القبلة سنة.ال 
لكن لو افترض  " نحره ) ب نته أن خ ق عل  رج    أت رأ)  ابن عمر ق  أو ق   زي   بن جب)ر  " ،رأى ابن عمر
ألن نحره  ب ر ة ال  ؛عليه النحر، ق    ال أستطيع أن أنحره  حت  تكون ب ر ة، نقو   له ذلك شقأن شخص ي

 .والكراهة عن  أه  العلم تزو  ب  ن  ح جة ً ؛يع و أن ي ون م روه
أو لئ  ته)ج عليه  ؛، يعني معقولة ) ه  اليسرى، وأيضً  مق)   في رجل)ه ، في رجل)ه  الق) مق)   قي م ً  ابعثه  فق  

 لغ)ره. وأله  اً تح   أضرار  وأتهر  
 هذه السنة، وعرفن  أن الصح بي إذا ق    من السنة  ذا، فهو مرفوع   -صل  هللا عليه وسلم- محم  سنة

 قررررررررررررررررررررررررررررو  الصررررررررررررررررررررررررررررح بي مررررررررررررررررررررررررررررن السررررررررررررررررررررررررررررنة أو

 بعررررررررررررررررررررررررررررررررر  النبرررررررررررررررررررررررررررررررررري ق لررررررررررررررررررررررررررررررررره ب عصرررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 نحررررررررررررررررررو أمرنرررررررررررررررررر  ح مرررررررررررررررررره الرفرررررررررررررررررررع ولررررررررررررررررررو 

 علرررررررررررررر  الصررررررررررررررحيح وهررررررررررررررو قررررررررررررررو  األكثررررررررررررررر

 



ال.  ن خذ سؤا  وا 
 نعم.

 طالب..........
 م ن من الهر  أو من األذى.الق) ، الرجل)ن معً  أو )  مع رج ، المقصو  أنه  ال تت

 طالب........
 أيش هو؟

 ...طالب: ....
 لكن الق) ؟ ألنه بإم  نه  أن تهر  ب لث  .، ال)  اليسرى معقولة، ال)  اليسرى معقولة

 طالب..........
 ح مه ح م األضحية، إذا   ن نف . -إذا   ن نف -ح مه 

 طالب.........
سب  ببمعن  أنه ه ي ش ر، وليس بواج   ،أو   ن ه ي متعة وقران )ؤ   منه ويتص ق ويه ى، إذا   ن نف 

 محظور.
 طالب.......

 نعم هم يقولون  فإن أكله   له  إال أوقية ج ز، فإن أكله  ضمنه ، يضمن األوقية.
 والنذر يا شيخ؟

  .إن   ن نذره للفقراء والمس ك)ن ال )جوز له أن ي ك ،النذر عل  حس  م  وقر في نفسه وق  النذر
 طالب........

 .يضمن جزءًا منه  للمس ك)ن، يضمن، يضمن جزءًا منه  للمس ك)ن
 : يغرم منها شيئا  يا شيخ؟طالب
  )ف؟

 طالب :يغرم منها شيئا ؟
 كله   له ، يضمن للمس ك)ن نص)بهم.إذا أ

 ب قي وق  لألسئلة؟
 وسلم وب رك عل  عب ك ورسولك... اللهم ص 

 
 
 
 
 



 
وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيم

 :-تعالى رحمه هللا-أما بعد قال المؤلف  ،أجمعين
 :باب الغسل للمحرم

 فقال، باألبواء اختلفا مخرمة بن والمسور -مارضي هللا عنه- عباس بن هللا عبد أن حنين بن هللا عبد عن
 أبي إلى عباس ابن فأرسلني: قال ،رأسهالمحرم  يغسل ال: المسور وقال، رأسه المحرم يغسل: عباس ابن

 عبد أنا: فقلت؟ هذا من: فقال، عليه فسلمت، بثوب ترتيس وهو، القرنين بين يغتسل فوجدته، األنصاري  أيوب
 هوو  رأسه يغسل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان كيف: يسألك، عباس ابن إليك أرسلني، حنين بن هللا

 ؟محرم
 ثم، رأسه على فصب، اصبب: إلنسان قال ثم، رأسه لي بدا حتى، فطأطأه، الثوب على يده أيوب أبو فوضع
 .يفعل" -صلى هللا عليه وسلم- رأيته هكذا: قال ثم، وأدبر بهما فأقبل، بيديه رأسه حرك
 ".أبدابعدها  أماريك ال": عباس البن المسور فقال"  رواية وفي

  "بكرة البئر عليها تعلق التي الخشبة فيهما تشد اللذان ودانالعم"  القرنان"
  وعل  آله وصحبه أجمع)ن ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  ،الحم  هلل ر  الع لم)ن

  ب   الغس  للمحرم  يعني بع  تلبسه ب إلحرام، وليس المرا  بهذا الب   الغس  -تع ل رحمه هللا -يقو  المؤلف 
لإلحرام، إنم  بع  تلبس المحرم ب إلحرام ه  يغتس  أو ال يغتس ؟ ه  يغس  رأسه أو ال يغس  رأسه؟ هذا هو 

 سب  اإلش    الح ص  عن  المسور ح)نم  تم رى هو وابن عب س.
واألبواء   ب ألبواء اختلف  مخرمة بن والمسور -م رضي هللا عنه- عب س بن هللا عب  أن حن)ن بن هللا عب  عن
 ب ألبواء. ج اً    ن قري  من مستور ، قري  منهم 

ابن عب س )رى أن المحرم يغس    رأسهالمحرم  يغس  ال  المسور وق  ، رأسه المحرم يغس   عب س ابن فق  
 ؟رأسه، والمسور )رى أنه ال يغس  رأسه، م  الذي أور ، أو أور  هذا اإلش    عن  المسور

والمحرم ممنوع من حلق رأسه وم  في ح م الحلق، من إسق ط أن غس  الرأس مظنة لسقوط بعض الشعر، 
 .الشعر أو بعضه

 .رأسهالمحرم  يغس  ال  المسور وق  ، رأسه المحرم يغس ق   ابن عب س  ف
ألن  ؛، وأبو أ)و  من  ب ر الصح بة وخي رهم، لي ون مرجح ً األنص ري  أ)و  أبي إل  عب س ابن ف رسلني  ق  

 .ر من الصح بة ً  من ابن عب س والمسو 
اآلن الخ ف في الغس  أو في غس  ، القرن)ن ب)ن يغتس  فوج ته  -عب  هللا بن حن)نيقو  -فوج ته يقو   
 الرأس؟ 
 في غسل الرأس:طالب: 

والترجمة ب   الغ س  للمحرم وم  ) خش  من سقوط الشعر في غس  الرأس ) خش  من  الخ ف في غس  الرأس.
غس  ولذا رأى المؤلف التعميم في الترجمة المؤلف عمم الترجمة لم ذا؟ ألن ح م سقوطه من س ئر الب ن في ال



ن)ن فوج ته يعني أب  أ)و  يغتس  ب)ن القرن)ن والقرن ن س ئر الب ن ح م الرأس عن  الجمهور يقو  عب  هللا بن ح  
مو ان إم  مبني ن من اللب ن هم  العمو ان الذان هم  عل  ج ن  البئر تش  ف)هم  الخشبة التي تعلق عل)ه  الب ر  ع

مبني ن من الحص  أو من الخش  وهذا )وج  وذاك )وج  إنم  هم  عمو ان إم  من حص  أو من خش  وي ون 
 فوقهم  الخشبة التي تكون ف)ه  الب ر  التي يستنب  به  الم ء من البئر الب ر  معروفة واال م  هي معروفة؟

  طالب: ...............

  ب لميم المقصو  ر   لة نعم صحيح يسمونه  العوام مح لة الب ر  التي يستنب  به  وق  يق   له  م   نعم يسمونه  محَّ 
أنه  معروفة وليس  هي مح  الف ئ   من الح )  يقو  وهو يستتر بثو  هذا من األ   أن يستتر المغتس  ولو 

ه ويستتر بثو  فسلم  عليه فق   لم ي ن بحضر  أح  أم  إذا   ن بحضر  أح  )ج  عليه أن يستتر يستر عورت
ه  في الخبر م  )   عل  ر  الس م؟  ؟من هذا فقل  أن  عب  هللا بن حن)ن سلم  عليه ه  ر  الس م أو م  ر 

 وه  معن  هذا أن المغتس  إذا سلم عليه ال )ر  الس م؟ 
  طالب: ...............

ج ءته أم ه نئ وهو يغتس  أم ه نئ  -الص   والس م عليه-نعم ج ء في األ لة م  )   عل  وجو  الر  النبي 
ج ء  إليه وهو يغتس  فق ل  الس م عليك ي  رسو  هللا  -عليه الص   والس م-بن  أبي ط ل  بن  عم النبي 

ولم )نق  عنه أنه ق   وعليك  الس م ي  أم ه نئ فه  ي تف   «مرحًب  ب م ه نئ»فس   عنه  فق ل  أم ه نئ فق   
عليه -هذا في ر  الس م؟ يعني إذا ق   شخص الس م علي م تقو  له مرحب  ي في م  نق  أن النبي بمث  

ه  نقو  أنه لم )نق  من قب  الروا  اكتف ء  «مرحًب  ب م ه نئ»ر  الس م عل  أم ه نئ إنم  ق    -الص   والس م
 ژ حبخب جب يئ ىئ مئ       حئ جئ ی ژبثبوته في نصوص أخرى وعل  هذا )ج  ر  الس م بمثله عل  األق  

   أفض  من وعلي م الس م؟ه  نقو  أن مرحبً   ٩٦النس ء  
 طالب: .......... 

الروا  م  نقلوا واالحتم   األقوى  «مرحًب  ب م ه نئ»بقوله  -عليه الص   والس م-ب  شك إًذا  )ف اكتف  النبي 
 م ولذا ر  الس م عن  أه  العلم واج  من أه  العلم أنهم اكتفوا بم  ور  من النصوص التي ف)ه  األمر بر  الس

ال ن خذ من هذا  «من هذا؟»  تجزئ في ر  الس م فسلم  عليه فق   من )رى أخذا بهذا الح )  أن  لمة مرحبً 
أن المغتس  ال )ر  الس م )ر  الس م نعم الذي يقضي الح جة ال )ر  الس م ألن الس م اسم من أسم ء هللا عز 

 ف لم  ن غ)ر من س  لر  الس م فإذا..وج  
 طالب: .......... 

 وش فيه؟
 طالب: .......... 

 من؟
 طالب: .......... 

ال، أبو أ)و  الم  ن ط هر م  ن غس  م  هو م  ن قض ء ح جة هذا م  ن غس  وليس م  ن قض ء ح جة هو 
  م.م  فيه م  يمنع من ر  الس ..ط هر  والغس  مزاولة عب    م  هو يعني



 طالب: .......... 

ج ء في الخبر النهي عن البو  في المستحم وج ء التعل)  ب ن ع مة الوسواس منه لكن الخبر فيه   م  ونه 
ض اإلنس ن ألن يصله شيء من يشترك الم  ن لقض ء الح جة واالغتس   أو الوضوء هذا ال شك أنه يعر   

ن لم يصله شيء من النج سة م  يسلم من الوسواس األص  أن م  ن قض ء ح جة مستق  عن م  ن  النج سة وا 
فقل  أن  عب  هللا بن حن)ن أرسلني إليك ابن عب س يس لك  «من هذا؟»الوضوء وم  ن الغس  فسلم  عليه فق   

يغس  رأسه وهو محرم ف ج به أبو أ)و  ب لقو  أو ب لفع ؟ ب لفع   -صل  هللا عليه وسلم- )ف   ن رسو  هللا 
أبلغ فوضع أبو أ)و  ) ه عل  عل  الثو  فط ط ه خفضه وأنزله عن مستوى رأسه حت  ب ا لي  وهو أبلغ وهو

رأسه ظهر رأس أبي أ)و  وهو يغتس  ثم ق   إلنس ن يص  عليه الم ء في هذا في هذا جواز إع نة المغتس  
 ال الشعر؟والمتوضئ اصب  فص  عل  رأسه ثم حرك رأسه ب) يه حرك رأسه ب) يه المقصو  حرك الرأس وا

 طالب: .......... 

المقصو  شعر الرأس حرك شعر الرأس ليس المعن  أنه حرك ب ل) )ن هز رأسه ب) يه له إنم  حرك الشعر ه ذا 
-ألي شيء؟ لكي يص  الم ء إل  أصو  الشعر يحر ه  ثم أقب  بهم  وأ بر أقب  بهم  وأ بر ثم ق   ه ذا رأ)ته 

في مسح الرأس أنه أقب  ب) يه  -عليه الص   والس م-وصف وضوئه يفع  وج ء في  -صل  هللا عليه وسلم
م رأسه واضح واال م  هو بواضح أقب  ب) يه وأ بر ب أ بمق م رأسه وهن  ق    ؟وأ بر أقب  ب) يه وأ بر ب أ من مق َّ

من مؤخر أقب  بهم  وأ بر مقتض  أقب  وأ بر أنه ب أ من مؤخر الرأس مقتض  ذلك أنه أقب  ثم أ بر أنه ب أ 
الرأس لكن الرواية في صفة الوضوء ب أ من مق م رأسه ولذا نقو  أن الواو ال تقتضي الترت)  هذا هذا الك م 
أقب  وأ بر ال يعني أن اإلقب   قب  اإل ب ر ألن الواو ال تقتضي ترت)  ابن  ق)ق الع)  في الوضوء يقو  اإلقب   

وأ بر بهم  عن قف ه لكي تلتئم الرواي   لكن هذا فيه تكلف أقو  م  واإل ب ر أمر نسبي فمعن  أقب  بهم  إل  قف ه 
  واح  وظ هر ف ول  م  يق   أن الواو ال يسلم من تكلف هذا الك م ألن اإلقب   واضح ظ هر واإل ب ر أيًض 

صل  هللا -فسره  قوله ب أ بمق م رأسه ثم ق   ه ذا رأ)  رسو  هللا  ..تقتضي الترت)  وهذه الرواية مجملة فسرته 
يفع  العوام لهم طرق في  يفية مسح الرأس من ب   االحتي ط و يفية حك الرأس إذا احت ج إل  حك  -عليه وسلم

بعضهم إذا احت ج إل  حك بطرف أصبعه يضربه ه ذا )خش  أن يقع منه شيء إذا احت)ج إل  حك يحك الرأس 
 ط الشعر.إذا احت)ج إل  تنظ)ف )نظف لكن )راع  مس لة سقو  ؟وش الم نع

 طالب: .......... 

  سرح لكن برفق بح)  ال )ؤ ي ذلك إل  سقوط ش)ئً يالح جة إليه إذا تشع  ي   يعني  ي   لكن برفق ي   عن 
من الشعر إن سق  شيء من غ)ر قص  هذا أمره ميسور إن ش ء هللا تع ل  وفي رواية فق   المسور البن عب س 

أخ لفك ابن عب س معروف أنه من فقه ء الصح بة المسور نق  عنه بعض ا ال أج  لك وال ال أم ريك بع ه  أب ً 
 المس ئ  الفقهية لكن م  هو مث  ابن عب س ليس مث  ابن عب س، نعم.

 ضطرين نسلك مث  هذا من أج  أن ننهي الق ر الب قي إن ش ء هللا، نعم.م
وأصحابه بالحج  - عليه وسلمصلى هللا-باب فسخ الحج إلى العمرة عن جابر بن عبد هللا قال أهل النبي 
وطلحة وقدم علي  -صلى هللا عليه وسلم-وليس مع أحد منهم هدي وليس مع أحد منهم هدي غير النبي 



أصحابه  -صلى هللا عليه وسلم-فأمر النبي  -صلى هللا عليه وسلم-من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي 
إال من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر روا ويحلوا قصِ  أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يُ 

لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما أهديت ولوال أن معي »فقال  -صلى هللا عليه وسلم-فبلغ ذلك النبي 
وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت ولما طهرت وطافت بالبيت  «الهدي ألحللت

 تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن قالت يا رسول هللا
 يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.

يقو  المؤلف رحمه هللا تع ل  ب   فسخ الحج إل  العمر  الفسخ معن ه قل  النية ممن أحرم ب لحج وح ه أو أحرم 
ل  العمر  إل  األكم  فمن أحرم ب لحج األفض  له أن يفسخ هذه النية إل  به مع العمر  مًع  يفسخ    منهم  إ

العمر  ومن أحرم بهم  مًع  ولم يسق اله ي األفض  له أن يقل  النية من الحج المقرون ب لعمر  إل  العمر  ألمر 
األمر األص  فيه أصح به أن )جعلوه  عمر  و  -صل  هللا عليه وسلم-ف مر النبي  -عليه الص   والس م-النبي 

الوجو  األمر األص  فيه الوجو  وق  ق   بوجو  الفسخ ابن عب س رضي هللا عنهم وابن حزم ورجحه ابن 
عليه -القيم أن من أحرم بهم  مًع  وليس معه ه ي )ج  عليه أن يفسخ إحرامه ويجعله عمر  ألمر النبي 

بواج  ومن أه  العلم من )رى أن الفسخ واألمر  وجم ه)ر أه  العلم عل  أن الفسخ سنة وليس -الص   والس م
به وتغ))ر النية خ ص ب لصح بة في تلك الحجة لكن ج ء م  )   عل  الخصوصية وفيه   م ال )ثبته اإلم م 

ب  ألب  » -عليه الص   والس م-وأصح منه قو  سراقة ألع من  هذا أم لألب ؟ فق   النبي  ،الخبر ..أحم  وغ)ره
  يفسخ نس ه ويجعله عمر  فإذا انته  من أفع له  أه  ب لحج بهم  معً    ع م الخصوصية فمن أه َّ ف   عل «األب 

لكن إن ض ق عليه الوق  ولم يستطع أن )ؤ ي العمر  إال بفوا  الحج ف  م نع من أن ) خ  الحج عل  العمر  
 اء العمر   ع ئشة ت خ  الحج   ومثله لو ح ض  المرأ  وض ق عل)ه  الوق  بح)  ال تتم ن من أفيص)ر ق رنً 

وأصح به ب لحج  -عليه الص   والس م-عل  عمرته  فتص)ر ق رنة عن ج بر رضي هللا عنه ق   أه  النبي 
ا حج مفر ً  -عليه الص   والس م-وأصح به بحج وظ هره أنه حج مفر  وظ هره أنه حج مفر  وج ء أن النبي 

ا في أو  األمر ثم ق)  له بع  ذلك ص  )رى أنه أه  ب لحج مفر ً  وسبق الجوا  عن ذلك لكن من أه  العلم من
عليه -في هذا الوا ي المب رك وق  حجة في عمر  يعني اقرن ب)نهم  وليس مع أح  منهم ه ي غ)ر النبي 

  أنه س ق اله ي من ذي الحليفة وطلحة بن عب)  هللا وق م علي من اليمن فق   عرفن  س بقً  -الص   والس م
وسبق الك م فيمن أه  بمث  م  أه  به ف ن واالحتم ال  التي  -عليه الص   والس م-بم  أه  به النبي  أهلل 

أور ن ه  ب ألمس من احتم    ونه ال )ج  ف ن الذي أه  بمث  م  أه  به واحتم   أن ي ون ف ن لم يحج في 
أصح به أن )جعلوه   -عليه الص   والس م-هذه السنة م ذا يصنع؟ )نوي يقلبه إل  أفض  األنس ك ف مر النبي 

عمر  فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إال من   ن معه اله ي يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا م  فيه ويسعوا؟ فيه واال م  
فيه؟ يعني ي في أن يطوف المعتمر ويقصر ويحج أو ال ب  من السعي؟ ال ب  من السعي وهو ر ن من أر  ن 

 ر بم  يشمله مع الطواف فيطوفوا يعني ذ ر هن  السعي أو ذ  وبه لكن المتجه أنه ر ن لم )  الحج والعمر  وق)  بوج
ب لب)  وب)ن الصف  والمرو  ف لطواف أعم من الطواف ب لب)  فق  هذا اللفظ فيطوفوا )تن و  الطواف ب لب)  

 رواطواف ثم يقص ف لسعي  ١٩٩البقر    ژ ڳڳ گ گ گ گ ک ژ  الطواف ب)ن الصف  والمرو  ويتن و  أيًض 



إال من   ن معه اله ي إال من   ن معه اله ي فق   لهم انطلقوا إل  من  وذ ر أح ن  يقطر استبع    واويحل
ج ؤوا للنسك وتلبسوا بنسك ومن مقتضي   هذا النسك اعتزا  النس ء وبع  ذلك يق   لهم حلوا الح   له استبع وا 

مب لغة  ..فق   -عليه الص   والس م-أح ن  يقطر فبلغ ذلك النبي  فق لوا مث  هذا الك م ننطلق إل  من  وذ ر
 «لو استقبل  من أمري م  است بر  م  أه )  ولوال أن معي اله ي ألحلل »وت ك)  في أن م  أمرهم به أفض  

 -عليه الص   والس م-فهذا )   عل  تفض)  التمتع عل  القران وح ض  ع ئشة فنس   المن سك  له  ب مره 
ق    -عليه الص   والس م-ت ثر  لم  ح ض  طم نه  النبي  «افعلي م  يفع  الح ج غ)ر أال تطوفي ب لب) »

يطمئنه  فنس   المن سك  له  هذا التعميم ) خ  فيه السعي أو م   «إن هذا شيء  تبه هللا عل  بن   آ م»له  
 إال الطواف؟  ) خ ؟ يعني ه  للح ئض أن تص  إل  المسع  وتسع  وال )بق  عل)ه 

 طالب: الظاهر كذلك. 

الظ هر  ذلك السيم  والمسع  ليس من الب)  إال عل  من قو  من يشترط للسعي تق م الطواف جمع من أه  
العلم )رون من أن السعي ال يصح إال بع  طواف ولو مسنون وهو المعتم  عن  الحن بلة وغ)رهم هذا ب لنسبة 

 ؟و  أن الح ئض تقرأ القرآن من هذا الك م من هذا التعميم أو فيه بع للسعي ظ هر لكن ه  )تجه قو  من يق
 ؟الح ج يقرأ قرآن ،نس   المن سك افعلي م  يفع  الح ج

 طالب: .......... 

ن است   به بعضهم لكنه بع)  بع)  ج ً  ا فنس   المن سك  له  غ)ر ا است ال  بع)  ج ً ليس من أعم   المن سك وا 
والح ئض ال تطوف ب لب)  مهم    ن ظرفه  ومهم   «غ)ر أال تطوفي ب لب) »نه ق   له  أنه  لم تطف ب لب)  أل

ترت  عل  فعله  ش)خ اإلس م رحمه هللا تع ل  أور  احتم ال  ق   هذه الح ئض إم  أن ترجع والمس لة مفترضة 
تضررون ثم ج ء في امرأ  ج ء  من بع)  إم  أن ترجع إل  بل ه  بغ)ر طواف أو تجلس وتحبس الرفقة وي

عليه -ب لتيس)ر والمشقة تجل  التيس)ر نعم المشقة تجل  التيس)ر لكن  )ف تجل  مث  هذا التيس)ر والرسو  
هذا  ل)  عل  أن الح ئض تحبس الرفقة ونحن نقو  ال ال تحبس  «أح بستن  هي؟!»يقو   -الص   والس م

عل  م  سي تي  ل)  عل  أن  «أح بستن  هي؟!» يقو  -عليه الص   والس م-الرفقة تطوف ويمشون الرسو  
ر ن من أر  ن اإلس م ال ب  من إكم له والطواف ر ن من أر  ن هذا الر ن  ؟الح ئض تحبس الرفقة وش الم نع

عليه -تجلس وتطوف أو تذه  وترجع هذا ر ن من أر  ن ر ن من أر  ن اإلس م ترجع م  ترجع الرسو  
  ل)  عل  إيش؟ عل  أنه  تحبس وش الم نع؟ «ستن  هي؟!أح ب»يقو    -الص   والس م

 طالب: .......... 

  )ف؟
 طالب: .......... 

 ال ال، م  يقب  التو )  ال، تذه  وترجع تجلس المقصو  أنه  ال ب  أن تطوف.
 طالب: .......... 

) ه أو اجته   منه ؟ من ط ف  وهي ح ئض الك م عل  وضعه  هي ومن أفت ه  ه  أفت ه  من تبرأ الذمة بتقل
 أخذ  بفتوى من تبرأ.. )تحم  )تحم .



 طالب: .......... 

ال، وقوعه تقع م  عن ن  إش    أنه  تقع يعني افترض أن هذه المرأ  وقومه  من أقص  المشرق إل  أقص  
لكن مهم  المغر  وعن هم تح )  وعن هم وراهم مت بعة من قب  مس لة إق مة مح    و ذا وط)ران المشقة ح صلة 

 يعني نص في الب   م  فيه اجته   مع هذا النص. «أح بستن  هي؟!»  ن  المشقة والرسو  يقو  
 طالب: .......... 

نص في الب    )ف نجته  مع وجو  هذا النص يعني  «أح بستن  هي؟!»هذا سي تي إن ش ء هللا تع ل ، لكن 
   مع مث  هذا النص.  يم ري في إم مته لكن ال اجتهالق ئ  ش)خ اإلس م وش)خ اإلس م ش)خ اإلس م م  أح  

غ)ر أنه  لم تطف ب لب)  فلم  طهر  ط ف  ب لب)  ق ل  ي  رسو  هللا تنطلقون بحجة وعمر  وأنطلق بحج ع ئشة 
نوع النسك الذي أ ته ظ هر هذا الك م أنه  أنه  إيش؟ أنطلق بحج مفر   ويؤي ه قوله في بعض الرواي   

لكن الذي  ل  عليه النصوص أنه    ن  ق رنة أنه    ن  ق رنة إًذا  )ف تنطلق بحج نعم  «ارفضي عمرتك»
المستقلة أم  العمر  ال اخلة في الحج حج الق رن  «ارفضي عمرتك»ألن الق رن صور  عمله مث  صور  المفر  

 موجو   ف مر..
 طالب: .......... 

 وا  خ   الحج عليه إذا ح ض  ولم تتم ن. مستق .. إيه مث  هذا ال ب  من رفضه ال ب  من رفضه
 طالب: .......... 

ا في الصور  م  فيه فرق ف مر عب  الرحمن بن أبي ب ر أن )خرج معه  إل  التنعيم ف عتمر  بع  الحج أمر أب ً 
عب  الرحمن بن أبي ب ر أن )خرج معه  إل  التنعيم ف عتمر  بع  الحج وفي هذا  ل)  عل  جواز إنش ء العمر  

لخ طره  ان م ة جواز إنش ء العمر  من م ة ومث  ومع وجو  مث  هذا ال ل)  ال )نبغي أن )ن زع فيه  ونه جبرً م
لكن إذا سئ  عن األفض  أو  -عليه الص   والس م-هذا تشريع ع م ح مه عل  الواح   ح مه عل  الجميع 

ج ء وأ ى عمر  ه  )خرج ث نية وث لثة أو  ع مه مس لة ث نية يعني ه  )خرج الم ي ويؤ ي عمر  أو اآلف قي الذي
يم   في الب)  يطوف ويصلي ويتلو القرآن مس لة أخرى لكن  ون اإلنس ن في م ة ويخرج إلنش ء عمر  ث نية 

أمر عب  الرحمن بن أبي ب ر أن يعمره  من التنعيم أن )خرج معه   -عليه الص   والس م-م  الذي يمنع والنبي 
   عل  أن عمر  الم ي من الح  ولذا أمر أخ ه  أن يعمره  )خرج به  إل  التنعيم مع أنه  إل  التنعيم ف عتمر 

مع صح بته الكرام في االنتظ ر في انتظ ره  فعمر  أو إحرام العمر  عمر  الم ي من  -عليه الص   والس م-
 «ت  أه  م ة من م ةح» -عليه الص   والس م-الح  وعل  هذا جم ه)ر أه  العلم وعل  هذا ي ون قوله 

 خ ص ب لحج م  الذي أخرج العمر  هذا النص.
 طالب: .......... 

المقصو  الذي )نشئ من م ة عمرته من م ة ال ب  أن )خرج إل  الح  أم  الحج ف  يحت ج إل  أن )خرج إل  
 الح  ف عتمر  بع  الحج والح )  الذي )ليه.

 طالب: .......... 



وهذا تمني خ)ر ال ) خ  فيم  ج ء في اللو أنه   -عليه الص   والس م-من النبي  تمني تمن  ي« لو استقبل »
 تفتح عم  الشيط ن.
 طالب: .......... 

 هو )نتظر مع صح بته ليش م  فيه مشقة؟ 
 طالب: .......... 

 «أح بستن  هي عقرى حلق » م  الذي )   عل  أنه م  فيه اضطرار سي تي غضبه لمن ح ض  بع  ذلك وق  
 فيه مشقة؟هذا م  

 طالب: أحسن هللا إليك، عائشة على هذا ما هو نسكها؟
 نس ه ؟

 طالب: إيه.
نس ه  القران ثم بع  ذلك ج ء  بعمر  مفر   ارت ح خ طره  تكون مث  مث  بقية الصح بة ج ؤوا بعمر  مفر   

 وحج مفر .
 طالب: .......... 

ه أفض  أو م  هو ب فض  مس لة ث نية نقو  ليس من ه ي لكن عن ن  هذا أص  أص  ق ئم برأسه أص  لكن  ون
السلف أنهم  رروا وفعلوا لكن عن ن  أص  يعم  به من )خرج من م ة وي تي بعمر  ي في هذا في التشريع لكن 

 مس لة  ونه أفض  من غ)ره مس لة أخرى المف ضلة ت تي.
 طالب: .......... 

 نعم   علمه.من اليمن ج ء عل  حس  علمه هذا ج بر عل  حس
ونحن نقول ونحن  -صلى هللا عليه وسلم-عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال قدمنا مع رسول هللا 

 فجعلناها عمرة. -صلى هللا عليه وسلم-نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول هللا 
 نعم هذا  س بقه فيه األمر بفسخ الحج إل  العمر  لمن لم يسق اله ي.

وأصحابه صبيحة رابعة  -صلى هللا عليه وسلم-باس رضي هللا عنهما قال قدم رسول هللا وعن عبد هللا بن ع
 .«الحل كله»من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول هللا أي الحل؟ قال 

س )ن وال م نع من   فيه م  تق م من األمر بفسخ الحج إل  العمر  وأنه وأنهم يحلون الح   له ب)ن النوهذا أيًض 
 أن )ذه  أح هم إل  من  وق  ق رف زوجته عل  م  تق م.

يسير  -صلى هللا عليه وسلم-وعن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول هللا 
 حين دفع فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص العنق انبساط السير والنص فوق ذلك.

وابن حبه  -صل  هللا عليه وسلم-ر رضي هللا عنهم  ق   سئ  أس مة بن زي  ح  رسو  هللا عن عرو  بن الزب)
صل  هللا -و  ن ر يفه في االنصراف من عرفة إل  مز لفة سئ  أس مة بن زي  وأن  ج لس  )ف   ن الرسو  

لس)ر انبس ط يس)ر ح)ن  فع يعني من عرفة إل  مز لفة ق     ن يس)ر العنق العنق ضر  من ا -عليه وسلم
ة فَّ وفيه شيء من الت ني وهذا هو األص  في األمور  له  حت  في األمور التي يظن أنه  مح  للعجلة والخ  



الرفق ال  «امض عل  رسلك»لعلي ح)ن بعثه إل  خ)بر ق    -عليه الص   والس م-  لجه   ولذا ق   النبي 
ألن الس)ر عل  ال ابة  فإذا وج  فجو  نص أسرع قلي ً يس)ر العنق  -عليه الص   والس م-)ر   ن بخي تي إال 

لكي  فيه شيء من المشقة عليه وعل  أصح به الس)ر عل  ال وا  فيه مشقة ف ئ   النص هذا اليس)ر يسرع قلي ً 
)رت ح من عن ء الر و  عل  ال ابة الذي ح مه ح م السفر والسفر قطعة من العذا  فيس)ر العنق هذا هو 

ذا وج  فجو  فرجة متسع يسرع قلي ً  -عليه الص   والس م-األص  في س)ره  ل)رت ح من  السيم  في الزح م وا 
وهذا بخ ف م  عليه الن س ال)وم  لكم ش ه تم م  يحص   -عليه الص   والس م-عن ء الر و  ويريح أصح به 

 ربة يحص  مض ربة   مضبع  النف)ر من عرفة من تصرف   من سرعة وطيش من حوا   ورفع أصوا  وأحي نً 
ه  في الح )  م  )   عل  السرعة إذا  -عليه الص   والس م-  والحوا    ث)ر     هذا مخ لف له يه أحي نً 

 مية وخمس)ن مية وست)ن مية وثم ن)ن  إذا وج  فجو  نص ألن بعض الن س يست   بهذا يمشي   ن الطريق خ ليً 
 ار النص.يقو  الرسو  الطريق ف ضي إذا وج  فجو  نص مق 

 طالب: .......... 

  )ف؟
 طالب: .......... 

هو )ذ ر عن الش)خ وعن غ)ره )ذ ر عن الش)خ وعن غ)ره لكن اآلث ر المترتبة عل  هذه السرعة ي تي أمور 
ويطرأ أمور ال يحس  له حس   إم  من نفس المر بة التي )ر به  أو من إنس ن )خرج عليه وهو لم يحس  له 

لخطر وار  فليس فيه  ل)  نعم النص فوق العنق يعني إذا   ن في الزح م تمشي أربع)ن حس   المقصو  أن ا
خمس)ن إذا وج   فرجة ز  ال ب س لكن م  تص  إل  ح  يضر بك أو بغ)رك هللا المستع ن وهذه ع مة الن س 

   إذا وقفوا يعني وهو ج لس ب ألرض يقرر   م نظري لكن إذا ر   السي ر  تغ)ر وضعه الن س إذا في الطرق
ثم مر  السي را  بسرعة ان هش  )ف الن س يسرعون هذه السرعة ) هش لكن مجر  م  )ر   سي رته )تق مهم 
يعني الك م النظري سه  يعني لكن الك م عل  التطب)ق من يملك وهي ع     اإلنس ن عل  م  تعو  اإلنس ن 

ي جميع التصرف   ع    يعني السرعة في القراء  عل  م  تعو  السرعة في الس)ر السرعة في الحر ة السرعة ف
ع    بعض الن س )تمن  أن )تري  ويترس  ويرت  ويت بر لكن م  اعت   ذلك )ب أ ب لسور  عل  أس س أنه ب)ت بر 
ثم ال ) ري إال وق  انته  السور  فهو عل  م  اعت   فعل  اإلنس ن أن )وطن نفسه عل  الرفق واله وء في جميع 

 ق ال ي تي إال بخ)ر وهللا المستع ن.أموره والرف
 أحسن هللا إليك.

 طالب: سؤال العمدة أوسع من البلوغ؟
  )ف؟

 قول هذا الحديث وبعض األحاديث ليست في بلوغ المرام.طالب: ي
 يعني في العم   م  ليس في البلوغ وفي البلوغ وهو أكثر م  ليس في العم  .

 اضة بعضها على بعض.باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق واإلف
 الترجمة هذه لس)  من أص  الكت   الترجمة ليس  من أص  الكت   وضعه  الش رح.



 قال نعم ذكره في الحاشية.
وقف في حجة  -صلى هللا عليه وسلم-عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن رسول هللا 

وقال اآلخر لم أشعر  «اذبح وال حرج»أذبح قال  الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن
 .«افعل وال حرج»خر إال قال دم وال أُ عن شيء قُ  فما سئل يومئذٍ  «ارم وال حرج»فنحرت قبل أن أرمي فقال 

 ابن عمر ابن عمر وش اللي عن ك ابن عمرو؟
ناه عبد هللا بن عمرو طالب: يقول نبه عليه في فتح الباري يقول الشيخ ابن بسام يقول والحق أنه كما وضع

 بن العاص كما نبه على ذلك الحافظ في فتح الباري.
ه عل  الصوا  لكن الك م عل  أص  الكت   وهذا ي تي فيه م  سبق من التصرف في الكت  )ور   م  هو وينب

 في الح شية الك م عل  م  في أص  الكت  .
 طالب: يعني يثبت وضع المؤلف.

 )ثب   م  هو  م  في األص .
 طالب: وينبه على الخطأ.

 .وينبه عل  الخط 
وقف في  -صل  هللا عليه وسلم-عن عب  هللا بن عمر أو عب  هللا بن عمرو رضي هللا عنهم  أن رسو  هللا 

حجة الو اع )وم الع)  فجعلوا يس لونه فق   رج  لم أشعر فحلق  قب  أن أذبح واألص  أن )ذبح قب  أن يحلق 
ب أ لم  وص  إل  من  ب لرمي ثم بع  ذلك النحر ثم بع  ذلك الحلق ثم  -والس م عليه الص  -ألن النبي 

وق   اآلخر لم أشعر فنحر  قب   «اذبح وال حرج»الطواف عل  هذا الترت)  لم أشعر فحلق  قب  أن أذبح ق   
لحلق الطواف تق يم هذه األعم   التي هي من أعم   )وم النحر الرمي النحر ا «ارم وال حرج»أن أرمي فق   

ال ب س به لكن ه  هو مق)  ب لنسي ن والجه  أو أنه  «افع  وال حرج»تق يم بعضه  عل  بعض من هذا الح )  
 ؟«خذوا عني من س  م»رت  ه ذا وق    -عليه الص   والس م-رخصة حت  لمن عرف أن النبي 

 طالب: .......... 

 إًذا قوله لم أشعر..
 طالب: .......... 

)وحي ب ن هذا أمر ع م )ؤي  ذلك الق ع   الع مة م  سئ   «وال حرج»اقع الس ئ  هذا واقع الس ئ  وقوله نعم هذا و 
عن شيء )ومئذ عن شيء ق م وال أخر إال ق   افع  وال حرج هذه الق ع   تتن و  الج ه  والن سي والع م  والذاكر 

 الذي )ليه. م  سئ  عن شيء ق م وال أخر إال ق   افع  وال حرج، نعم الح ) 
 طالب: .......... 

  الح )  الخ ص ح )  أس مة السعي والطواف تق يم السعي عل  الطواف ) خ  في الق ع   الع مة وفيه أيًض 
لكن ه  هذا عل  إط قه في    سعي وطواف أو م    ن  «افع  وال حرج»بن شريك سع)  قب  أن أطوف ق   

لو ج ء المعتمر فق   سع)  قب  أن أطوف نقو  افع  وال حرج أو من أعم   )وم النحر خ ص ب)وم النحر يعني 
 نقو  رت ؟



 طالب: .......... 

 ص لكن الذي ق   سع)  قب  أن أطوف ق   خ)  الع م قلن  هذا في )وم النحر يعني لو لم )ر  إال هذا الح 
ا يف)  العموم يعني لو لم )ر  ف   عل  أن التق يم والت خ)ر ب لنسبة للطواف والسعي  غ)ره وهذ «افع  وال حرج»

 إال م  سئ  ذلك ال)وم نقو  أنه خ ص ب عم   النحر.
 طالب: .......... 

لو لم )ر  النص الخ ص لو لم )ر  النص الخ ص في تق يم  وهذه األعم   التي حصل .. «خذوا عني من س  م»
ه المتن و  للسعي ألنه )تن وله السعي عل  الطواف لحص  التع رض ب)ن م  سئ  عن شيء ق م وال.. ب)ن عموم

بعمومه والتن و  ب لعموم م  هو مث  التن و  ب لخصوص التن و  ب لخصوص أقوى ف)تع رض هذا العموم مع 
فيحص  التق ب  لكن ور  م  )خصص م  )   عل  تق يم السعي عل  الطواف  «خذوا عني من س  م»عموم قوله 

و نسي ن أو س   بع  م  حص  أم  إذا س   قب  حصوله بخصوصه ف)تجه هذا السيم  من حص  منه جه  أ
 ط ف قب  أن يسع . -عليه الص   والس م-نقو  له طف طف قب  أن تسع  النبي 

 طالب: .......... 

هذا م  فيه إش    م  سئ  عن شيء ق م من عرفة أو من مز لفة إيه سه  هذا المشقة تجل  التيس)ر ومث  هذه 
 يه سعة السيم  وق  ج ء الترخيص في ذلك.ش )   األمر فالالمشقة 

 طالب: .......... 

  أن أه  العلم يقولون ال ب  أن يقع السعي بع  الطواف منهم من يشترط المواال  ب)نهم  ألنه حص  ذ رن  س بقً 
ه ذا ب لمواال  ط ف صل  الر عت)ن ذه  ذه  إل  الصف مب شر  لكن لو  -عليه الص   والس م-من النبي 

 هن ك مبرر للفص  تع  في المط ف ثم أرا  أن )رت ح ثم.. ال م نع إن ش ء هللا ال م نع إن ش ء هللا.  ن 
 طالب: .......... 

 ب لنسبة إليش؟
 طالب: .......... 

 أي مسج ؟
 طالب: .......... 

 تقص  المسج  الحرام هو التي تترت  فيه أح  م.
 طالب: .......... 

ع لم له مع لم لكن ح ه من جهة المسع  المسع  خ رج الحرم خ رج المسج  المسع  ال، له مع لم المسج  له م
 المسع  وا ي المسع  وا ي.

 طالب: .......... 

  )ف؟ 
 طالب: .......... 

 المسع  نفسه خ رج الحرم و  ن ب)ن المسع  والحرم مح      ك)ن بيع وشراء ب)ن المسع  والمسج .



 طالب: .......... 

  اآلن لم ) خ  المسع  في المسج  ب ل)  تصور وضعه اآلن تشوف الخ رطة  )ف ه  المسج  محي  ال ال، إل
 ب لمسع ؟ ال، المسع  في جهة ممت  في جهة والمسج  في جهة أخرى.

 طالب: .......... 

 إذا اتصل  الصفوف ال ب س يعني ح مه ح م الشوارع إذا اتصل  الصفوف ال ب س لكن إذا  ..هذه إذا اتح 
 لم تتص  الصفوف خ رج المسج .

 طالب: .......... 

 إيش؟ 
 طالب: .......... 

 إيه وش ف)ه ؟
 طالب: .......... 

فصلن  مس لة الح ئض أنه ال )جوز له  أن تطوف بح   ولو حبس  ولو انحبس  مهم  ترت  عل  بق ئه  ألن 
   عل  أنه  تحبس الرفقة.  «أح بستن  هي؟!» م  سي تي يقو   -عليه الص   والس م-الرسو  

 نعم الذي )ليه.
باب كيف ترمى جمرة العقبة عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة 
الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة 

 .-صلى هللا عليه وسلم-
الجمر  جمر  العقبة االتف ق ح ص  عل  أنه  إذا رم)  ووقع الحص  في م  ن الرمي أنه )جزئ من   )ف ترم 

أي جهة   ن  لكن السنة  م  ق   ابن مسعو  رم  جع  الب)  عن يس ره ومن  عن يم)نه ه ذا الب)  ومن  هن  
ق    -عليه الص   والس م-النبي استقب  الجمر  فرم ه  بسبع حصي   هذا من فعله الموقوف عليه المؤيَّ  بفع  

ه ذا السنة ترم  جمر  العقبة عل   -عليه الص   والس م-هذا مق م الذي أنزل  عليه سور  البقر  وهو النبي 
هذه الطريقة فتجع  من  عن اليم)ن والب)  عن اليس ر وتستقب  فترم  بسبع حصي   متع قبة ي بر مع    

العلم إط ق سور  البقر  سور  النس ء سور  النح  وه ذا وال )لزم أن يق   حص   وفي هذا جواز  م  ق   أه  
ن ق   به بعض السلف.  السور  التي تذ ر ف)ه  البقر  السور  التي تذ ر ف)ه  النس ء وه ذا وا 

 طالب: أحسن هللا إليك يكون وجهه إلى الشرق؟
  )ف؟

 ا؟طالب: يكون وجه الرامي شرق  
 اآلن من  في أي الجه  .

 الب: عن يمينه جهة الجنوب.ط
 جنو  والب)  جهة الشم   عن يس ره والغر  من خلفه إًذا تكون جهة الشرق.

 طالب: .......... 



 إيه المن سبة ألن أكثر أح  م المن سك مذ ور  في سور  البقر  ولعظمه  لعظمه  )نص عل)ه .
 طالب: .......... 

  أقو  لو أنقص  هذه الق ع   لو لم )ر  سوى هذه الق ع   ج ء في بعض الرواي   م  سئ  في ذلك ال)وم أن
خذوا عني » -عليه الص   والس م-عمومه  )تن و  تق يم السعي عل  الطواف لكنه مع ر ض بعموم قوله 

)بق  تع رض عموم مع عموم مم ن  ون ترجيح أح ه  عل  اآلخر لكن )بق  أن  ونه ج ء نص  «من س  م
طواف يقوي عموم م  سئ  عن شيء في ذلك ال)وم ق م وال أخر إال ق   افع  وال )خص تق يم السعي عل  ال

 حرج.
 طالب: .......... 

 ال، هذا وقوف إيش؟ وقوف للرمي م  هو وقوف لل ع ء هذا وقوف رمي.
صلى هللا عليه -باب فضل الحلق وجواز التقصير عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا 

قالوا  «اللهم ارحم المحلقين»قالوا والمقصرين يا رسول هللا قال  «اللهم ارحم المحلقين»قال:  -وسلم
 .«والمقصرين»قالوا والمقصرين يا رسول هللا قال  «اللهم ارحم المحلقين»والمقصرين يا رسول هللا قال 

فض  من التقص)ر هذا م  )تعلق ب لحلق والتقص)ر هذا )   عل  أن الحلق وهو استئص   الشعر من أصوله أ
  وفي النه ية ق   والمقصرين لكن ق  ي ون التقص)ر أفض  أفض  من التقص)ر ألن فيه ال ع ء للمحلق)ن ث ثً 

  عل  أن مت ؟ في التمتع في التمتع إذا لم ي ن ب)ن الحج والعمر  م     فية لنب   الشعر وفي هذا  ل)  أيًض 
إط ق محظور وليس بنسك يعني مث  لبس الثو  مث  لبس    لمن يقو  إنهالحلق والتقص)ر نسك نسك خ فً 

ق لوا  «اللهم ارحم المحلق)ن»الثو  والصوا  أنه نسك ألنه رت  عليه ثوا  ألنه رت  عليه ثوا  فق   
 والحلق أو التقص)ر واج  من واجب   الحج والعمر  )لز م أه  العلم من تر ه ب م. ،والمقصرين إل  آخره
 طالب: .......... 

 بق  األصو  فهو تقص)ر إذا بق)  األصو  فهو تقص)ر.تولو   ن  صفر تقص)ر م  ام )بق  
 طالب: .......... 

يعني أخذ شيء يس)ر من جهة واح   عل     ح   المذاه  معروفة مذاه  أه  العلم ي في ث   شعرا  عن  
ضي أنه تقص)ر لجميع الشعر بعضهم ي في ربع الرأس عن  بعضهم لكن مقتض  اإلط ق هن  والمقصرين يقت

 وعل  هذا يقصر من مجموع الشعر وال )لزم أن ي ون من    شعر  بع)نه لكن المجموع ي في.
 طالب: .......... 

 وين؟ 
 طالب: .......... 

  ب س إن ش ء هللا.من فع  هذا وق  اقت ى بإم م أو فعله ج ه  ولم )نبه نرجو أال  
 طالب: .......... 

 )ؤمر. م  ام في م  نه
 طالب: .......... 



 في النس )ن الع مة ال الع مة.
 تفض  تفض ..

 طالب: .......... 

 .«ب)ن    أذان)ن ص  »وش ف)ه  
 طالب: .......... 

 وين؟
 طالب: .......... 

 تقو  اللهم ص  عل  محم .
 طالب: .......... 

 چ چ چ چ ڃ ژر في آية األحزا  هذا زي    زي    هذا زي    لكن في غ)ر هذا الموضع امتث   األم

اللهم ص  وسلم عل  عب ك ورسولك نب)ن  محم  )تم  صل  هللا عليه وسلم)تم بقولك   ٩٦األحزا    ژ ڇ ڇ
ب لجمع ب)ن الص   والس م إن أفر  الس م  ون الص   أو الع س أطلق بعضهم الكراهة وخص األكثر الكراهة 

ف  نقتصر عل  اآل  فإذا قلن  وآله ال ب  أن نقو  وصحبه لم ذا؟ ألن بمن   ن  ) نه ذلك إذا ز ن  عل  ذلك 
ا لقوم آخرين ا لبعض المبت عة  م  أن االقتص ر عل  الصح  ب ون اآل  شع رً االقتص ر عل  اآل  ص ر شع رً 

 نقو  وعل  آله وصحبه لنخ لف المبت عة  لهم. عليه الص   والس ممن أه  الب ع فإذا ز ن  عل  النبي 
 طالب: .......... 

  )ف؟
 طالب: .......... 

ن أفر وا ف لمرا  بهم أتب عه لكن  اآل  إن عطف عليه الصح  ف لمرا  به أزواجه وذريته  م  ج ء في الح )  وا 
 التنصيص عل  الصح  مخ لفة للمبت عة متع)ن مسلك عن  أه  السنة منهج مخ لفة أه  الب ع.

 طالب: .......... 

  منهم من )ثبته  ب عتب ر أنه  زي    من ثقة ومنهم من يح م عل)ه  ب لشذوذ لكن ال م نع من قوله  هذه زي    زي  
 ال م نع من قوله .

 -صلى هللا عليه وسلم-باب طواف اإلفاضة والوداع عن عائشة رضي هللا عنها قالت حججنا مع النبي 
منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا  -لمصلى هللا عليه وس-فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي 

 «اخرجوا»فقالوا يا رسول هللا إنها قد أفاضت يوم النحر قال  «أحابستنا هي؟»رسول هللا إنها حائض فقال 
 .«فانفري »قيل نعم قال  «عقرى حلقى أطافت يوم النحر» -صلى هللا عليه وسلم-وفي لفظ قال النبي 
 نعم ح )  ع ئشة.
عب س رضي هللا عنهم  ق   أمر الن س أن ي ون آخر عه هم ب لب)  إال أنه خفف عن المرأ   وعن عب  هللا بن

 الح ئض.
 الح )  األو  عن ع ئشة رضي هللا عنه  ق ل .



 طالب: .......... 

 نعم النس ء ليس عل)هن حلق إنم  عل)ن التقص)ر من    ظف)ر  ق ر أنملة  م  قرر أه  العلم.
 طالب: .......... 

لزم ق ر أنملة لكن هذا تح )  من أه  العلم ل)نضب  ل)نضب  ألنه لو ترك ألنه لو ترك زا  بعضهن زي    م  )
صل  هللا -وبعضهم نقص فمن ب   الضب  فق  في الح )  تقو  ع ئشة رضي هللا عنه  حججن  مع النبي 

عليه الص   -ة ف را  النبي ف فضن  )وم النحر المرا  طفن  طواف اإلف ضة )وم النحر فح ض  صفي -عليه وسلم
ق لوا ي  رسو  هللا  «أح بستن  هي»منه  م  )ري  الرج  من أهله فقل  ي  رسو  هللا إنه  ح ئض فق    -والس م

ق   اخرجوا فهذا  ل)  عل  أن الح ئض تحبس الرفقة وهو نص في الب   ال يق ب   )وم النحرإنه  ق  أف ض  
 ع ء عل)ه  ب ن يص)به  هللا  «عقرى حلق »)ري  صفية  -ليه الص   والس مع-ب ي اجته   وفي لفظ ق   النبي 

 ع ء عل)ه  هذه لم  ح ض   ع  عل)ه  ومث  هذا األسلو  بعض أه  العلم يقو  أنه  ،سبح نه وتع ل  في حلقه 
نم  هو يق   في مث  هذا المن سبة من غ)ر قص  لل ع ء مث  ترب  يم)نك.  ال )را  ال ع ء وا 

 .......... طالب: 

مثله ثكلتك أمك المقصو  أن مث  هذه األ عية ال )را  به  حقيقة ال ع ء لكن ق  يقو  ق ئ  لم  ح ض  ع ئشة 
ه  بذلك ولم  يسل) «إن هذا شيء  تبه هللا عل  بن   آ م»وق   له   -عليه الص   والس م-ت ثر  طم نه  النبي 
ه  هذا فيه م  )   عل  جواز تفض)  بعض النس ء عل  م  سب  التفريق؟  «عقرى حلق »ح ض  صفية ق   

 بعض في مث  هذه المع ملة واال المع ملة القلبية مفروغ منه   ون بعضهن أح  من بعض هذا شيء مفرغ منه.
 طالب: ألن عائشة يوم حاضت لم...... 

وق  تطهر فيه نعم، بخ ف حيض صفية ع ئشة رضي هللا عنه  ح ض  قب  ال خو  لم ة وهن ك متسع من ال
لم  ؟ال تتسب  في ت خ)رهم وحبسهم أم  حيض صفية فإن حبستهم فسببه تفريطه  لم ذا قب  أن أن )رجعوا وح)نئذ  

تطف مع صواحبه ؟ فإذا ح ض  ولم تطف مع صواحبه  تسبب  في ت خ)رهم فرق ب)ن امرأ  تحيض مع ع م 
محت جون إل  الرجوع فيه ولذا اختلف في رجوهم وب)ن من تحيض في وق  هم  ..الح جة إل)ه  في مس)ر

عقرى »ح)نم  سل  ع ئشة وح)نم  ق   لصفية  -عليه الص   والس م-األسلو  هذا سب  اخت ف أسلوبه 
ع م  ع ئشة مع ملة تختلف عن مع ملة  -عليه الص   والس م-ق  )تب  ر لبعض األذه ن أن النبي  «حلق 

 )تسب  في ت خ)رهم بخ ف حيض صفية والحيض  تبه هللا عل  صفية لكن مر ه م  ذ رن  أن حيض ع ئشة ال
بن   آ م سواء   ن سبب  في الت خ)ر أو لم ي ن سبب  لكن الطب ع البشرية  له  النفوس مجبولة عل  ح  م  

  .  جبليً    راهية م  يع رض إرا اتهم ولو   ن ش)ئً )واك  وين س  ويمشي مع مص لحه  ومع وأيًض 
  طالب: ..........

هذا شيء  تبه هللا »يسل)ه   هال, هو إذا نظر  إل  المس لة يعني نظر  ع بر  من  ون ت م  يعني  )ف ق   لهذ
 .«أح بستن  هي»سببه م  نص عليه  «عقرى حلق »ويقو  لهذه  «عل  بن   آ م

 طالب: .......... 

  )ف؟



 طالب: .......... 

 وش فيه؟
 طالب: .......... 

 واف الو اع.ي تي هذا بع  ح )  ط
 طالب: .......... 

منه  م  )ري  الرج  من أهله فقل  ي  رسو  هللا  -عليه الص   والس م-يعني مث  هن  ف را  النبي  ..ح ض  قب 
يطوف عل  نس ئه ف ونه )ري  واح   ال )ؤثر عل  الث نية ألنه  -عليه الص   والس م-إنه  ح ئض الرسو  

)ه  قب  ذلك المقصو  أنه من خص ئصه أنه يطوف عل  نس ئه في ال)وم سوف يطوف عل)ه  أو ق  ط ف عل
الواح  عن عب  هللا بن عب س رضي هللا عنهم  ق   أمر الن س أن ي ون آخر عه هم ب لب)  إال أنه خفف عن 

هذا أمر الن س وحذف الف ع  للعلم به و  -عليه الص   والس م-المرأ  الح ئض أمر الن س واآلمر من هو؟ النبي 
فإذا ق   الصح بي أمرن  أو  -عليه الص   والس م-هو األص  في مس ئ  الشرع أن اآلمر والن هي هو النبي 

نه)ن  فهو مرفوع فهو مرفوع أمر الن س أن ي ون آخر عه هم ب لب)  مت  أمروا؟ بع  حجة الو اع أن ي ون آخر 
 صلون ويمشون آخر عه هم ب لب)  إيش؟عه هم ب لب)  ي ون آخر عه هم ب لب)  الص   يمرون الب)  ي

 طالب: الطواف.
الطواف  م  صرح به في بعض الرواي   ف  ي في أن ي تي الب)  ويصلي ويمشي ال ي في أن ي تي الب)  
ويشر  ويمشي ال ي في أن ي تي الب)  ويقرأ القرآن ويمشي ال، ال ب  أن ي ون آخر عه ه ب لب)  الطواف ولذا 

  به في بعض الرواي   )  ال ب لمسج  والعب    المتعلقة ب لب)  هي الطواف وج ء مصرحً   ن آخر العه  ب لب
في عمره  له  ولذا المرجح عن   -عليه الص   والس م-واألمر هذا إنم  ج ء في حجة الو اع ولم ي مر به النبي 

عليه -ن المعتمر ألن النبي جمع من أه  العلم ب  عن  أكثر العلم ء أن طواف الو اع إنم  )ج  عل  الح ج  و 
و اع وألن ع ئشة اعتمر  بع  حجه  ولم تؤمر بو اع  لاعتمر أكثر من مر  ولم ي مرهم ب -الص   والس م

المقصو  أن المس لة ال تسلم من خ ف وطواف الو اع واج  ب ل)  التخف)ف عن الح ئض ومن أه  العلم من 
ب  لم  خفف عنه   غ)ره  ب  تنتظر لكن الصوا  أنه اجو   ن و التخف)ف عن الح ئض إذ ل يقو  أنه سنة ب ل) 

 واج  ي ثم بتر ه ويلزمه أه  العلم ب ل م إذا تر ه لكن هذا خ ص ب لحج  ون العمر .
 ط ل    ل)  أحسن هللا إليك..

 طالب: .......... 

 يطوف طواف الو اع م  ص ر آخر عه ه ب لب)  ص ر آخر عه ه ب لمسع  يطوف الو اع.
 لب: .......... طا

  طواف الحج ثم يطوف للحج ويسع  ويمشي ه  هذا آخر عه ه أن  اآلن تقو  )ؤخر الطواف والسعي معً 
ب لب)  يعني لو ط ف للو اع أخر رمي الجمر  في آخر )وم ثم ذه  وط ف للو اع ورجع ورم  الجمر  ومش  

وقلن  إنه العب  ا  تت اخ  ) خ  في طواف  ي ون آخر عه ه ب لب)  واال ب لجمر ؟ ب لجمر  إذا ط ف لإلف ضة
الو اع ثم سع  بع ه آخر عه ه ب لب)  أو ب لمسع  آخر عه ه ب لمسع  ف ألص  أال )جزئ مث  هذا عن طواف 



ال  الو اع لكن المشقة تجل  التيس)ر بعض أه  العلم يقو  إذا   ن هن ك سعة وأم ن أن ترجع لتطوف للو اع وا 
 المشقة عظيمة المشقة ه ئلة. ،هللا تع ل  أن )رج  أن ي في إن ش ء

 طالب: .......... 

 في آخر )وم ال ب س وش الم نع؟ 
 طالب: .......... 

هذا تق م في الخ ف في أشهر الحج ه  المرا  شوا  والقع   والحجة   م  أو ذي الحجة العشر األو  منه 
 ه يقو  إل  عشر.شهر   م  وغ)ر ال هالخ ف معروف عن  أه  العلم م لك )رى أن

 طالب: أحسن هللا التخفيف عن الحائض إال أنه خفف عن الحائض.. 

 )   عل  أن يعني ال تطوف.
 طالب: خشية أن... 

 تحبس أن تحبس أن تضر أصح به  بحبسهم بحبسه  إي هم.
 ا ما يتعلق بتلويث المسجد. طالب: لكن أيض  

 ن الح ئض ال يصح منه  الطواف.تلوي  المسج  هذا سه  يم ن القض ء عليه لكن سببه أ
 طالب: من أجل الطهارة.

نعم من أج  الطه ر  شرط عن  جمع من أه  العلم لكن )بق  أن الح ئض ف)ه  نص يعني لو اختلفن  في الطه ر  
 في الح   األصغر ال )نبغي أن )ختلف في مث  الحيض.

استأذن العباس بن عبد المطلب رسول باب وجوب المبيت بمنى عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال 
 أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ب   بمن  وق    -عليه الص   والس م-نعم المب)  بمن  من واجب   الحج ومن أ لة الوجو   ون النبي 
ترك المب)  ف   عل  أن غ)رهم )لزمه    في  رخص للسق   والرع   أيًض و ونه أيًض  «خذوا عني من س  م»

المب)  )لزمه المب)  والمب)  بمن  هذا القو  الوس  فيه أنه من واجب   الحج من أه  العلم من )رى أنه سنة 
ومنهم من )رى أنه ر ن ال يصح الحج إال به لكن القو  الوس  في هذه المس لة أنه من واجب   الحج والمقصو  

ترك من  ب لنه ر ال )لزمه شيء ولو ترك المب)   له لزمه )لزمه أه  العلم بم  )لزم من  ب لمب)  ب لل)  يعني لو
من أج   ؟  ألن المب)  من النسك فرخص للعب س بن عب  المطل  أن )ب)  بم ة لي لي من  لم ذاترك نس ً 

 -عليه الص   والس م-ا عن   بر والنبي السق ية يسقون الح ج وهذا عم  ورثوه توارثوه بنو عب  المطل    برً 
عليه -أن يغل  عل  السق ية    )ري  أن يقت ي ب لنبي  -عليه الص   والس م-أرا  أن )نز  فيسقي فخشي 

 فهذا مم  اختص به بنو عب  المطل  وانتق  منه إل  العب س ال إل  غ)ره من إخوانه. -الص   والس م
 طالب: .......... 

إيه الرص)ف من من  يص ق عليه أنه ب   في من  وش الم نع؟ عل      م  فيه م  يمنع الرص)ف من من 
ح   إذا وج  إذا لم )ج  م  ن إذا لم )ج  م  ن ووج  أنه مب)ته ب لرص)ف يعرضه للتلف المقصو  أن المشقة 

 تجل  التيس)ر ف لعلم ء يفتونه ب ن )ب)  في غ)ر من  ال ب س.



 طالب: .......... 

مطلو  المب)  بمن  المب)  بمن  فإذا ب   بمز لفة فإذا خرج عن من  )خرج ألي م  ن المهم أن المقصو  أن ال
 م  فيه فرق.

صلى هللا عليه -باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال جمع النبي 
 على أثر واحدة منهما. بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما وال -وسلم

جمع ب)ن المغر   -عليه الص   والس م-عنه يعني عن عب  هللا بن عمر راوي الح )  الس بق أن النبي 
والعش ء بجمع يعني بمز لفة  م  جمع ب)ن الظهر والعصر جمع تق يم قب   خوله عرفة ل)توفر له الوق  ولكونه 

ز لفة ألنه )جتمع الن س ف)ه  )جع  لك  واح   منهم  إق مة أيسر لهذه الجموع )جع  جمع اسم من أسم ء الم
 م  ج ء في ح )  ج بر في  يعني )جمع ب)ن الص ت)ن بإق مت)ن ولم )تعرض هن  لذ ر األذان ف ألذان واح 

ق مت)ن وج ء في بعض األح  )  أنه أذان لك  ص    -عليه الص   والس م-النبي  جصفة ح ب ذان واح  وا 
ق مة لك  ص ق مت)ن يقيم لك  واح   منهم  وا     المقصو  أن المرجح عن  أه  العلم أنه )جمع ب)نهم  ب ذان واح  وا 

ولم يسبح يعني لم )تنف  ب)نهم  ب)ن المغر  والعش ء وال عل  إثر واح   منهم  وال بع  العش ء يعني ال بع  
الروات  تسق  في السفر لكن ه  صل  ألن هذه الروات  تسق  في السفر هذه  ؟المغر  وال بع  العش ء لم ذا

الوتر ل)لة جمع ج ء م  )   عل  أنه ن م حت  أصبح ن م حت  أصبح ح )   -عليه الص   والس م-النبي 
يست   به من يقو  ب ن تلك الل)لة ال ص   ف)ه  ال قي م ل)  وال وتر وال  ..ج بر وغ)ره هذا يست   به عل  من

 -عليه الص   والس م-لمغر  ثم العش ء ثم النوم لكن ه  )تم االست ال  بقوله نواف  وال شيء إنم  هو ص   ا
ا  ر عتي ا وال حضرً أنه لم )ترك الوتر سفرً  -عليه الص   والس م-ن م حت  أصبح أنه ال وتر مع أنه ج ء عنه 

 الصبح؟ 
 طالب: .......... 

هذا عل  ح   ريه من االحتم ال  م  يعتريه أوالً لم )ترك هذا األص  )بق  النص الذي معن  ن م حت  أصبح يعت
  صل  ثم ن م حت  أصبح أمر ونه  ا ت مً سبرً  -عليه الص   والس م-علم الراوي وه  سبر الراوي ح   النبي 

ورخص وفع  في تلك الل)لة وال يمنع أن ي ون أوتر وخفي وتره عل  الراوي وبعض الن س يسهر تلك الل)لة    
 والق   إذا ج ء الوتر ق   النبي ن م حت  أصبح م  وج  م  يقت ي به إال هذا وهللا المستع ن.الل)  في الق)  

 طالب: .......... 

قي مه الطوي  المعهو  الذي يقرأ في الر عة البقر  ثم النس ء ثم آ  عمران م  صل  ألن هذا لن )خف  عل  
 الراوي.

 طالب: .......... 

 م النحر.ب  شك لم  أم مه من أعم   )و 
 طالب: .......... 

 إذا ن م غ ل  الل)  إذا ن م.. إذا ر  إذا ص  عن عن  عن مز لفة.
 طالب: .......... 



 نعم محصور نعم.
 طالب: أهل مكة أحسن هللا إليك... 

  )ف؟
 طالب: المقيمين بمكة يجمعون بين المغرب والعشاء؟

ذا   ن يعني ه  الجمع هذا سببه السفر أو سببه النسك؟ إذا    ن سببه السفر ف  )جمعون ألنهم غ)ر مس فرين وا 
سببه النسك فإنهم )جمعون والجمهور عل  أن السب  السفر السب  السفر رأي الحنفية أن سببه النسك ف)جمع 
   من حج و  ن ش)خ اإلس م يستروح إل  هذا يم)  إليه عل     ح   األحوط في مث  هذا أال )جمع إال 

 ط لص ته.المس فر ألنه أحو 
 طالب: .......... 

رمي الجمرا  معروف أن الرمي في )وم النحر هو تحية من  وهو أو  األعم   وه  )جوز قب  طلوع الشمس 
قب  طلوع الصبح أو ال ب  أن ي ون بع  طلوع الشمس المس لة خ فية ب)ن أه  العلم األحوط أن يقع بع  طلوع  

سعة إن ش ء هللا تع ل  ألن سب  الترخيص في االنصراف من مز لفة الشمس لكن إن وقع قب  ذلك ف ألمر فيه 
  في ال)وم الح  )  عشر والث ني عشر والث ل  عشر جم ه)ر أه  العلم عل  أن قب  الصبح )تن و  هذا أيًض 

 رم  بع  الزوا  وق   خذوا عني من س  م. -عليه الص   والس م-الرمي إنم  ي ون بع  الزوا  ألن النبي 
 ب: .......... طال

عليه -  وهو أ اء وليس بقض ء لكن عمله ويرم)ه   له  في آخر )وم؟ عن  الحن بلة )جوز له ذلك وهو أ اء أيًض 
)جع  هذا  «خذوا عني من س  م»وترت)به وتوق)ته وجع     )وم ب)ومه في وق  مح   وقوله  -الص   والس م

 أن )ؤخذ ب لرأي الث نية ف لمشقة تجل  التيس)ر.ضرور  قصوى يم ن لاألمر في في إط ر المنع إال ل
 طالب: .......... 

 الجميع الجميع نسك واح  المب)   له نسك واح  فإذا ترك المب)  ث   لي لي )لزمه  م إذا ترك واح   )تبعض.
 طالب: .......... 

 يع)  يع)  نعم.
 طالب: .......... 

 ألو  ثم )رجع وه ذا الث ني والث ل .)رمي الصغرى ثم الكبرى ثم العقبة عن ال)وم ا
 طالب: .......... 

 الح جة الح جة ح جة..
 طالب: .......... 

 يعني متنف .
 طالب: .......... 

 إيه ال السبحة الن فلة الص   ص   النف .
 طالب: .......... 



 ليس  له .. مع أن أذ  ر المغر  إذا جمع  مع العش ء يفو  محله .
 .. طالب: ........

 ال، الث نية يسبح بمعن  )ذ ر األذ  ر ث بتة المقصو  ب لسبحة هن  الن فلة. خلون  ن م  ب قي ح )ث)ن.
صلى هللا عليه -باب المحرم يأكل من صيد الحالل عن أبي قتادة األنصاري رضي هللا عنه أن رسول هللا 

ذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ا فخرجوا معه وصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خخرج حاج   -وسلم
ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إال أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو 
قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما 

منكم أحد أمره أن يحمل »فسألناه عن ذلك فقال  -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا بقي من لحمها فأدركنا ر 
وفي رواية  «فكلوا ما بقي من لحمها» -صلى هللا عليه وسلم-قالوا ال قال رسول هللا  «عليها أو أشار إليها

ليثي رضي هللا امة الفقلت نعم فناولته العضد فأكل منها أو فأكلها وعن الصعب بن جثَّ  «هل معكم منه شيء»
ان فرده عليه ا وهو باألبواء وهو باألبواء أو بودَّ ا وحشي  حمار   -صلى هللا عليه وسلم-عنه أنه أهدى إلى النبي 

فلما رأى ما في وجهه قال فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إال أنا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار 
المصنف رحمه هللا تعالى وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار قال 

 ألجله والمحرم ال يأكل ما صيد ألجله.
المحرم ممنوع من الص)  ف  )جوز له االصطي   في ح )  أبي قت    الح ر  بن ربعي رضي هللا عنه أن رسو  

قت    اللي هو راوي الح )   خرج ح ج  فخرجوا معه فصرف ط ئفة منهم ف)هم أبو -صل  هللا عليه وسلم-هللا 
ف)هم أبو قت    المتكلم من هو؟ هو نفسه  )ف ق   ف)هم أبو قت   ؟ يقو  وأن  ف)هم هذا األص  ف)هم أبو قت    هذا 

 األسلو  يسم  إيش؟ م ذا يسم ؟
 طالب: .......... 

- عنه أن النبي   )تح   عنه عن سع  رضي هللاتجري  تجري  وش معن  تجري ؟ )جر  المتكلم من نفسه شخًص 
  وسع  ج لس م  ق   وأن  ج لس هذا يسمونه إيش؟ تجري  عن أبي قت    أعط  رهطً  -عليه الص   والس م

وف)هم أبو قت    )جر  المتكلم من نفسه شخص )تح   عنه وق   خذوا س ح  البحر حت  نلتقي أحرموا واال م  
حرموا يعني  خذوا س ح  البحر فلم  انصرفوا أحت  نلتقي فأبو قت    محرم واال غ)ر محرم؟ غ)ر محرم  ؟أحرموا

بع  ذلك أحرموا فلم  انصرفوا أحرموا  لهم إال أب  قت    فلم يحرم أبو قت    لم يحرم فب)نم  هم يس)رون إذ رأوا حمر 
وأكلن   وحش فحم  أبو قت    عل  الحمر فعقر منه  أت ن  أنث  الحم ر يق   له  األت ن هو حم ر الوحش المخط 

من لحمه  أك  أصح به وهم محرمون  ون أبي قت    يص)  األت ن ويعقره  وي ك  منه  فيه إش    واال م  فيه 
إش   ؟ م  فيه إش    ألنه ليس بمحرم وليس في الحرم اإلش    في صحبه المحرم)ن ولذا استش لوا أكلن  من 

 الستش    بع  األك  أو قبله؟ ه  يحسن ا ؟لحمه  ثم قلن  أن ك  من لحم ص)  ونحن محرمون 
 طالب: .......... 

االستش    قب  األك  لكن لع  ال افع إل  األك  إم  ش   الح جة أو الذهو  والنسي ن )ر  هذا فحملن  م   ،قب 
من م أح  أمره أن يحم  عل)ه  »فس لن ه عن ذلك فق    -صل  هللا عليه وسلم-بقي من لحمه  ف  ر ن  رسو  هللا 



يعني اإلع نة إع نة الح   عل  الص)  من قب  المحرم تحرمه من هذا الص)  ق لوا ال ق    «ر إل)ه ؟أو أش 
ألنه لم يص ه محرم ولم يص  من أجله وفي رواية  «ف لوا م  بقي من لحمه » -صل  هللا عليه وسلم-رسو  هللا 

لم يقم  -عليه الص   والس م- فقل  نعم فن ولته العض  ف كله  أكله  لم ذا؟ ألنه «ه  مع م منه شيء»
 مة الل)ثي رضي هللا عنه أنه أه ى إل  ب صطي  ه  ولم تص  من أجله الح )  الث ني ح )  الصع  بن جثَّ 

ان   أو رج  حم ر أو شق حم ر أو عجز حم ر وهو ب ألبواء أبو بو َّ ا وحشيً حم رً  -عليه الص   والس م-النبي 
  ور  عل  الصع  بن جث مة هذا الحم ر أو شق الحم ر فلم  رأى م  في فر ه عليه أك  من ص)  أبي قت  

إال أن  محرمون وهذا محمو   «إن  لم نر ه عليك إال أن  حرم»جبر خ طره فق    -عليه الص   والس م-وجهه 
ر     أو غ)ر محرم؟ محرم  )فيعني لم  أعط ه أبو قت    لم  ج ء لم  أك  من ص)  أبي قت    ه    ن محرمً 

ألنه استشف من ح له أنه ص  ه  «إن  لم نر ه عليك إال أن  حرم»بن جث مة عل  الصع  جبر خ طر الصع  
  قرينة ا وحشيً من أجله السيم  إذا   ن الحم ر ب  مله ف لقرينة قوية عل  أنه ص  ه من أجله ولذا ق   أه ى حم رً 

لفظ شق حم ر وفي لفظ عجز حم ر ق   المصنف إذا   ن ب م له أنه ص  ه من أجله وفي لفظ رج  حم ر وفي 
ع  إنم  وجه هذا الح )  أنه ظن أنه ص)  ألجله يعني غل  عل  ظنه أن الصَّ  )نيعني للتوف)ق ب)ن الح )ث

والمحرم ال ي ك  م  ص)   ،فتر ه وأبو قت    لم يص ه من أجله ف ك  منه -عليه الص   والس م-ص  ه من أجله 
 ألجله.

 ل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله نب)ن محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.وهللا أعلم وص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 عمدة الأحكام

 كتاب البيوع
 

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 

 بعد:
فموضوع الدرس كما ال خيفى يف أحاديث البيوع من كتاب عمدة األحكام ميثل الربع الثاين من أرابع 

ألحكام والكتاب يف أحاديث األحكام ألن كتب األحكام سواء كانت فقهية أو حديثية ب نيت على أربعة ا
أرابع الربع األول للعبادات والثاين للمعامالت والثالث لألنكحة وما يتعلق هبا مما يسميه املتأخرون األحوال 

علم كتب األحكام سواء كانت فقهية أو الشخصية والربع الرابع يف األقضية واجلناايت على هذا يبين أهل ال
حديثية والكتاب خمتصر من املتون املختصرة اليت د ونت يف العصور املتوسطة قد كان التدوين عند أهل 
احلديث مبين على اإلسناد وذكر الطرق لألحاديث تنوعت املؤلفات عند املتقدمني وإن كان جيمعها ما 

أهداف أرابهبا وأصحاهبا فمما أ لف عند املتقدمني اجلوامع  ذكرت من ذكر األسانيد والطرق وإن تنوعت
اليت جتمع ما حيتاج إليه املسلم يف مجيع أبواب الدين كالبخاري ومسلم وجامع أيب عيسى الرتمذي وغريها 

من اجلوامع اليت جتمع أبواب الدين مرتبة ومنها املصنفات والسنن واملوطئات وهذه متقاربة يف ترتيبها إال أن 
سنن عمدهتا األحاديث املرفوعة واملصنفات يكثر مؤلفوها من ذكر املوقوفات واآلاثر إضافة إىل ذكر ما ال

حيتاج إليه من املرفوع وأما املوطئات ففيها شوب من السنن واملصنفات فيكثر فيها املؤلف من ذكر املؤلف 
ن اهلمم قد قصرت وفرتت عن من ذكر أقواله هو كموطأ اإلمام مالك كتب األحكام صورة مصغرة للسنن أل

التطاول على الكتب املسندة املشتملة على املكررات وضعفت اهلمم فاحتاج الناس إىل االختصار فحذفوا 
األسانيد والتكرار من أجل أن حيفظ طالب العلم ما يستطيعون حفظه من هذه الكتب استمر الناس على 

وتدريًسا حىت دب اليأس إىل قلوب كثري من املتعلمني هذه املختصرات حفظًا ودراسة إقراًء وقراءة دراسة 
ابلنسبة حلفظ الكتب املسندة العتمادهم وتوارثهم هذه اجلواّد املطروقة عند أهل العلم من املتون املشتهرة 

عند أهل العلم يف كل فن من الفنون ومن ذلكم احلديث فصار يندر أن يذكر يف ترمجة عامل من أهل العلم 
لبخاري أو مسلم أو سنن أيب داود أو الرتمذي فضالً عن مسند أمحد انبعثت اهلمم من أن يقال حفظ ا

جديد فصار الناس حيفظون ووجدوا األمر ليس ابملستحيل فوجد يف العصور املتأخرة من حيفظ الكتب الستة 
ن كتب أبسانيدها وتكرارها على كل حال احتيج إىل هذه املؤلفات املختصرة ملا ضعفت اهلمم وعرفنا أ

أحاديث األحكام صورة خمتصرة للسنن والسنن أتيت يف الدرجة الثانية بعد الصحاح كما قرره أهل العلم وهي 
فوق املسانيد اليت رتبها مؤلفوها على أمساء الصحابة من الرواة والسبب يف ذلكم أن صاحب السنن يرتجم 

د فإنه يرتجم بصحايب أحاديث أيب حبكم شرعي ويستدل له أبقوى ما جيد يف الباب خبالف صاحب املسن



بكر أحاديث عمر أحاديث عثمان رضي هللا عن اجلميع أحاديث علي وهكذا فهو حيشد حتت هذه الرتمجة 
ما يقف عليه من أحاديثها وما يصله من أحاديثها هذا الراوي من أحاديث هذا الصحايب وال حيتاط مثل 

 العراقي رمحه هللا تعاىل بعد أن ذكر السنن.احتياط من يرتجم حبكم شرعي ولذا يقول احلافظ  
 .على املسانيد فيدعى اجلفال           .ودوهنا يف رتبة ما جعال           

 .وعده للدارمي انتقدا             .كمسند الطيالسي وأمحدا           
عة األرابع اليت سبق أن على كل حال تقسيم هذه الكتب وتبويبها على األحكام يعين أهنا مبنية على األرب

أشران إليها وعمدة األحكام إذا أطلقت انصرفت إىل الصغرى كما أن سنن النسا ي إذا أطلقت انصرفت إىل 
الصغرى أيًضا وإال فاحلافظ عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي رمحة هللا عليه له كربى وصغرى وعناية أهل 

و أن يكون احلديث خمرًجا يف الصحيحني وإن كان شرطه قد العلم ابلصغرى ألنه اقتصر فيها على شرطه وه
اختل اندرًا لكنه اختل غفلة وذهوالً فال جتد يف ترمجة من تراجم أهل العلم يف القرن السابع والثامن والتاسع 

إىل يومنا هذا إال ويقال يف ترمجة هذا العامل حفظ عمدة األحكام بعد أن حفظ القرآن حفظ املتون املطروقة 
يت منها عمدة األحكام وملا اتفق اإلخوان على أن يكون الشرح ألحاديث البيوع من عمدة األحكام ما ال

مت االستفصال هل املراد الكربى أو الصغرى ألنه عند اإلطالق ينصرف إىل الصغرى وقد أحضرت الكربى 
 لم على بينة فنبدأ.معي لنذكر الزا د من الكربى على الصغرى وإن مل نسرتسل يف شرحه ليكون طالب الع

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرمحن الرحيم.
هناك تنبيه يسأل عنه كثريًا ابلنسبة لكتب األحكام أجودها ال شك يف أن أصحها عمدة األحكام ألن 

مؤلفه اشرتط يف أن يكون من أحاديث الصحيحني هذا أصحها ويوجد يف غري العمدة ما ال يوجد فيها من 
والبيهقي والدارقطين واملسند وغريها كما يف بلوغ املرام واحملرر واملنتقى وغريها ومن أراد أن  أحاديث السنن

يقتصر على الصحيح فعليه ابلعمدة مع أنه ال يستغين عن الكتب األخرى يف أحاديث األحكام كاحملرر 
ربعة آالف حديث العمدة والبلوغ وإن أسعفته احلافظة وعلت به اهلمة إىل حفظ املنتقى فهو أجود ألن فيه أ

 ال تصل الثمن من هذا املقدار يعين أقل من مخسما ة حديث وهللا املستعان.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، قال املصنف رمحه 

أنه  -صلى هللا عليه وسلم-بد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن رسول هللا هللا تعاىل: كتاب البيوع عن ع



إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما ابخليار ما مل يتفرقا وكاان مجيًعا أو خيري أحدمها اآلخر فتبايعا على »قال 
 «.ذلك فقد وجب البيع وعن حكيم بن حزام رضي هللا تعاىل عنه قال

 عناه من حديث حكيم بن حزام.ما عندك ويف معناه ويف م
 النسخة اللي عندي ختتلف اي شيخ اطلعت على نسخة فيها ما ذكرت.

على كل حال العمدة طبعت طبعات كثرية طبعت ضمن جمموعة احلديث النجدية مرارًا يف اهلند ويف مصر 
هذه النسخ يوجد ويف غريها طبعت يف املنار يف مصر طبعت يف مطابع كثرية ألن هلا قبول عند أهل العلم و 

يف بعضها ما ال يوجد يف البعض مث طبعت أخريًا وادعى طابعوها أهنم قابلوها على نسخ لكن من أجود 
طبعات الكتاب طبعة الشيخ أمحد شاكر ألنه طبع الكتاب ضمن جمموع ضم ألفية العراقي والتدمرية لشيخ 

 حكيم بن حزام وهو... إىل آخره.اإلسالم والعمدة على كل حال يف بعض النسخ ويف معناه من حديث 
البيعان ابخليار ما مل » -صلى هللا عليه وسلم-وعن حكيم بن حزام رضي هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا »

 .«حىت يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كتما وكذاب حمقت بركة بيعهما»أو قال  «يتفرقا
ًبا وجيمع نعم هذا احلديث األول من أحاديث  البيوع والثاين والكتاب مصدر كتب يكتب كتااًب وكتابة وكتلْ

على كتب وأصل املادة للجمع كما يقال تكتب بنو فالن إذا اجتمعوا ويقال جلماعة اخليل كتيبة والكالم يف 
ع هذه املادة مكرور ذكر يف مناسبات كثرية والبيوع مجع بيع وهو مصدر ابع يبيع بيًعا والبيع يشمل النو 

الواحد واألنواع إال أنه مجع هنا لتعدد أنواعه وإن كان البيع املصدر يشمل الواحد واالثنني والثالثة واألربعة  
كما أهنم مجعوا املاء على مياه وهو اسم جنس تدخل فيه مجيع أنواع املاء لكنهم الحظوا فيه تعدد األنواع 

ع من الباع ألن كل واحد من املتبايعني ميد ابعه فجمعوا مصدر ابع يبيع منهم من يقول إنه مأخوذ من البا 
لآلخر إلبرام الصفقة أوالً ولذا مسيت صفقة وألخذ املشرتي السلعة والبا ع القيمة كل واحد منهما ميد ابعه 

وعرفنا أن البيع مصدر وهل ميكن أن يؤخذ املصدر من غريه أو املصدر هو األصل الذي يشتق منه؟ املصدر 
 ل.أصل واال فرع؟ أص

...........................           
         وكونلللله أصللللالً هلللللذين انتخلللللب  .

. 
 كيف يقولون مأخوذ من الباع؟ واألصل مصدر يؤخذ منه وال يؤخذ هو من غريه، ميكن؟ 

 طالب: كونه يطلق على اليد وهي أصل. 
املشتقات واألصل يؤخذ منه ولذا  الباع يطلق على اليد لكن البيع قلنا إن البيع مصدر واملصدر أصل جلميع

 يقول ابن مالك رمحه هللا:
...........................           

         وكونلللله أصللللالً هلللللذين انتخلللللب  .
. 



يعين للفعل واملشتق هو األصل عند البصريني وإن كان الكوفيون يرون أن األصل الفعل على كل حال النقل 
ى العقد هو جمرد نقل وليس اشتقاق وليس من ابب االشتقاق نظري ما يقال أو إجياد هذا اللفظ للداللة عل

يف لفظ اجلاللة هللا هل هو مشتق أو جامد مجع غفري من أهل العلم يقولون مشتق يستدرك عليهم أبن هللا 
سبحانه وتعاىل سابق على كل شيء فمما اشتق؟ يقال إن هذا من حيث األوزان واألبنية العربية مشتق وإن  

ان هللا سبحانه وتعاىل واللفظ علم على الذات اإلهلية مل يسبقه شيء البيع ع ّرف أبنه مبادلة مال مبال ك
مبادلة مال مبال قالوا ولو يف الذمة أو منفعة مباحة على سبيل التمليك على سبيل التمليك والبيع له شروط 

ع والشروط يف البيع وأييت التنبيه ال يصح بدوهنا وفيه شروط له شروط وفيه شروط وفرق بني شروط البي
أنه قال  -صلى هللا عليه وسلم-عليها من خالل األحاديث الالحقة عن عبد هللا بن عمر عن رسول هللا 

ويف حكم الرجال كل من هو جا ز التصرف كل من هو جا ز  «إذا تبايع الرجالن إذا تبايع الرجالن»
غ له التصرف فيه والعبد فيما و كل إليه التصرف فيه، رجالن التصرف من امرأة وحنوها كصيب مميِّز فيما يسو 

التبايع واملبايعة مفاعلة تكون من  «إذا تبايع الرجالن»خرج خمرج الغالب وإال فالنساء مثله احلكم واحد 
طرفني تكون من طرفني فإذا وجد العقد من الطرفني فكل واحد منهما ابخليار كل واحد منهما ابخليار له أن 

أببداهنما يف  «ما مل يتفرقا ما مل يتفرقا»أحد النظرين من إمضاء البيع أو فسخه وهذا هو معىن اخليار  خيتار
قول أكثر العلماء وهو ظاهر احلديث وإن قال مالك واحلنفية أن املراد التفرق ابألقوال الظاهر من اللفظ 

حد هذا دليل على ثبوت خيار اجمللس وهو  يدل على أن املراد التفرق ابألبدان وكاان مجيًعا يعين يف مكان وا
كالصريح يف الداللة له وما جييب به من ال يرى خيار اجمللس كاملالكية واحلنفية هي جمرد شبه ال ترقى 

ملعارضة مثل هذا اخلرب الصحيح فهم حيملون التفرق على التفرق ابألقوال ويقولون املالكية على وجه 
ملدينة وعمل أهل املدينة عندهم حجة ومالك قد روى احلديث اخلصوص يقولون إنه خالف عمل أهل ا

وشدد بعضهم يف حق اإلمام مالك رمحة هللا عليه حىت قال ابن أيب ذ ب ينبغي أن يستتاب مالك ال 
مندوحة له عن العمل هبذا احلديث فكيف حيمله على التفرق ابألقوال نعم لو مل يرد من طريقه لقلنا خفي 

احلديث من طريق مالك كيف يسمى املتعاقدان بّيعان وكيف يتم التبايع ما مل يتم  عليه احلديث لكن ورد
العقد ابإلجياب والقبول معىن احلديث عند املالكية واحلنفية إذا تبايع الرجالن يعين تساوم فكل واحد منهما 

ا ع بعت وقال املشرتي ابخليار ما مل يتفرقا يعين ابألقوال فإذا تفرقا ابألقوال فقد وجب البيع إذا قال الب
اشرتيت تفرقا ابألقوال لكن هل يظهر من السياق أو من داللة اللفظ ما يؤيد هذا القول؟ اإلمام مالك رمحه 

هللا تعاىل احتج بعمل أهل املدينة وأن عملهم على خالف هذا احلديث ابن عمر ومجع غفري من الصحابة 
ّيب والزهري ومها من كبار فقهاء املدينة فهموا من التفرق أنه فهموا من التفرق أنه التفرق ابألبدان وابن املس

ولو قّدر أن أهل املدينة قاطبة خالفوا العمل  ةالتفرق ابألبدان فكيف يقال أنه خالف عمل أهل املدين



ال حجة يف قول  -عليه الصالة والسالم-ابحلديث يلتفت إليهم؟ مع وجود النص الصحيح املرفوع إىل النيب 
نة تقضي على غريها وال يقضى عليها بغريها ودعوى أتويل احلديث أن املراد ابلتفرق التفرق أحد فالس

ابألقوال نقول مل حيصل بيع حىت ينظر يف هذا التفرق وإمنا يتم البيع ويسمى كل من العاقدين بّيعني أو 
دان ولذا كان رضي هللا متبايعني إمنا يسمى إذا مت اإلجياب والقبول ابن عمر فهم من احلديث التفرق ابألب

عنهما ميشي خطوات لكي يقطع الطريق على البا ع يف حالة ما إذا كان مشرتاًي أو على املشرتي يف حالة ما 
إذا كان اب ًعا يقطع عليه الطريق املوصل إىل اخليار وأييت النهي عن مثل هذا العمل لكن ابن عمر مل يبلغه 

وأرضاه يهمنا أن ابن عمر فهم أن املراد ابلتفرق هو التفرق ابألبدان  هذا النهي هذا املظنون به رضي هللا عنه
وليس املراد به التفرق ابألقوال ولذا لكل من العاقدين املتبايعني اخليار وما يسميه أهل العلم خيار اجمللس 

خر مولًيا ماداما يف مكاهنما وكاان مجيًعا كما جاء يف احلديث والتفرق أمر نسيب فإذا قام كل واحد عن اآل
إايه دبره فقد حصل التفرق وإن كان يف بيت فخروج أحدمها تفرق وإن كان البيت ذو أدوار ذا أدوار فطلوع 
أحدمها أو نزول أحدمها إىل دور آخر يسمى تفرق وإن مل خيرجا عن البيت إذا كاان يف برية فإذا قام أحدمها 

ألحدمها مندوحة وليس ألحدمها إبطال البيع إال ابإلقالة وترك اجمللس فإنه يعد تفرق وحينئٍذ يلزم البيع وليس 
هذا نوع من أنواع اخليار خيار اجمللس النوع الثاين أو خيرّي أحدمها اآلخر أو خيري أحدمها اآلخر إبسكان الراء 

وهو املعروف خبيار الشرط إذا اشرتط أحدمها اخليار أو اشرتط أحدمها على أال خيار له أو لغريه فاألمر 
نئٍذ ال يعدومها لو اشرتط البا ع أن له اخليار ثالاًث له ذلك اشرتط املشرتي له اخليار ثالاًث له ذلك دون حي

صاحبه اشرتط أحدمها على أاّل خيار له من اآلن يثبت البيع قبل التفرق ويبقى اخليار لصاحبه خيار اجمللس 
ومها فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فقد إذا اتفقا على أال خيار ألحدمها من متام العقد األمر ال يعد

وجب البيع يعين لزم وحينئٍذ ترتتب اآلاثر على هذا البيع مبعىن أن السلعة تنتقل إىل ملك املشرتي والقيمة 
يف تكملة احلديث  «وإن تفرقا»تنتقل إىل ملك البا ع ويتصرف كل واحد منها مبا انتقل إليه تصرفًا مطلًقا 

ى دون الصغرى وذكرت أين أشري إىل الزايدات اليت يف الكربى لنجمع الفا دة من وهذا موجود يف الكرب 
هذا أتكيد منطوق هذا  «وإن تفرقا بعد أن تبايعا ومل يرتك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»الكتابني 

 الكالم أتكيد ملفهوم أول احلديث ويف معناه يف معىن حديث ابن عمر احلديث الثاين حديث حكيم بن
أو قال  «البيعان ابخليار ما مل يتفرقا» -صلى هللا عليه وسلم-حزام حكيم بن حزام قال قال رسول هللا 

إن  «فإن صدقا وبيّنا بورك هلما يف بيعهما»هو يف معىن احلديث السابق فال حاجة إىل شرحه  «حىت يتفرقا»
للسلعة وما فيها من حماسن  صدقا صدق كل واحد منهما صاحبه فصدق البا ع يف بيان الصورة الكاملة

ترغب املشرتي وما فيها من عيوب إذا صدقا يف كل ما يتعلق ابلعقد السلعة وما يرغب فيها وما ينفر عنها 
ويف القيمة كمًّا وكيًفا فاملشرتي يبني ما يف نقوده من عيب ملا كانت النقود الدراهم والداننري يدخلها ما 



بيان من قبل املشرتي إذا حصل البيان والصدق حصلت الربكة حصلت يدخلها كالسلع فال بد حينئٍذ من ال
الربكة والربكة شيء حمسوس وملحوظ بني الناس التاجر الصدوق األمني ال شك أنه يبارك له يف ماله والقدر 

اليسري من املال الذي يكسبه هبذه الطريقة ينفعه أكثر مما يكسب من أضعافه ابلطرق األخرى والناس 
ذا الرجل الصادق الذي ينصح هلم ويقبلون عليه وينفرون من ضده كثري من الناس يذهب إىل يعتمدون ه

التاجر الصادق وإن كانت سلعته أغلى من غريها وأكثر قيمة بينما ينفرون من املخادع الغشاش وإن عرض 
يف مجيع السلع أبقل من غريه شواهد األحوال كثرية على هذا فالقدر والعدد ليس بعربة وهذا موجود 

األعمال املوظف الذي يؤدي عمله على الوجه املطلوب جتد يف دخله من الربكة ما ال جتده فيمن هو أكثر 
منه يف الدخل إذا مل يكن خمّلًصا نفسه ومربًًئ لذمته وكم مسعنا ونسمع يف الدوا ر احلكومية من املسَتخدمني 

لسبب يف ذلك احلرص على براءة الذمة يف وصغار املوظفني ممن يقرض الكبار ويداينهم هذا موجود وا
كم من   «فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كتما وكذاب حمقت بركة بيعهما»األعمال وهللا املستعان 

شخص يبيع ابألموال الطا لة يف اليوم الواحد ومع ذلكم ال يستفيد من هذه األموال وإن كثرت عنده 
لعَرض وليس الغىن هو جمرد كثرة العرض كما جاء يف احلديث الصحيح األموال ألنه ليس العربة بكثرة ا

فإذا تصوران أن شخًصا دخله ابليوم الواحد عشرة آالف عشرين ألف وهذا موجود  «الغىن غىن النفس»
وآخر دخله ما ة ما تني جتد أحيااًن صاحب املا ة واملا تني مستفيد من هذا املبلغ فا دة على الوجه املطلوب 

ينبغي بينما ذاك تذهب سدى وينفقها يف غري وجهها غالًبا والسبب الصدق واحلرص على براء الذمة وكما 
وعدمه كم من شخص له من األموال واألرصدة ما يستفيد منه البنوك وقد حرم منه صاحبه كم من شخص 

إن أراد أن أيكل فهو  له املاليني يف البنوك هذا وإن كان املبلغ موجود لكنه حمروم من بركته ال يستفيد منه
حمجوب إن أراد أن يتزوج ما يستطيع إن أراد أن ينفق يده مقبوضة نسأل هللا السالمة والعافية وقل مثل هذا 

يف بركة البدن كم من شخص تضيع عليه األوقات سدى ال يستفيد من نفسه وال يستفيد منه غريه ومن 
، هذا خيتلف من شخص إىل شخص يعين يعرف من الناس وال يقال اآلن األوقات ما فيها بركة وال.. ال

الشباب من يقرأ القرآن يف سبع وحيضر ثالثة دروس يف اليوم ويؤدي عمله اليومي على الوجه املطلوب ويزور 
املقابر كل أسبوع ويزور املستشفيات واملرضى كل أسبوع ويصل رمحه وأينس أبحبابه وأترابه وكل هذا موجود 

من أمور دنياه شيء ما فاته شيء من أمور الدنيا وبعض الناس هلث وراء هذه الدنيا وما ضاع ومل يضع عليه 
وقد ضيع نفسه وأهله ومل يدرك من الدنيا إال ما ك تب له وإن أدرك منها شيء مل ينتفع به وهللا املستعان 

على الضد من املقصود أن الصدق له أثر مشاَهد وواضح يف مناء األموال وبركتها واإلفادة منها والكذب 
ذلك هنا يف الكربى قال يف احلديث األول متفق عليه ويف الثاين متفق عليه وهذا ال يوجد يف الصغرى ملاذا؟ 

ملاذا؟ نقول يف الصغرى ال حيتاج إىل تنصيص ألهنا يف األصل من الصحيحني فال حيتاج إىل أن يقال متفق 



من الصحيحني حيتاج أن ينص على املتفق عليه  عليه بينما الكربى وقد أدخل فيها املؤلف أحاديث ليست
واحلديث الذي يلي هذين احلديثني وهو من زايدات الكربى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 

البّيعان ابخليار ما مل يتفرقا إال أن تكون صفقة خيار فال حيل له أن »قال  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
يعين حيتال إلسقاط  «يله فال حيل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيلهيفارق صاحبه خشية أن يستق

اخليار حيتال إلسقاط اخليار من أجل تفويت هذه الفرصة املمنوحة من الشرع لكل من املتعاقدين ألن 
املتعاقدين أو أحدمها قد يكون يف أموره مستعجالً يقدم على إبرام العقود من غري نظر وال روية فرتكت له 

ه الفرصة من الشارع لكي يستدرك يستدرك ما يتضرر به بواسطة إقدامه على هذا العقد وكم من شخص هذ
اشرتى وندم فمنهم من يتدارك يف اجمللس ومنهم من ال يتدارك فيندم بعد فوات األوان وال يبقى حينئٍذ أمامه 

ه وعرفنا أن ابن عمر كما يف إىل اإلقالة فال حيل له أن يفارقه صاحبه أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل
الصحيح يفعل ذلك رضي هللا عنه وهذا وهو املظنون مبثل هذا الصحايب املؤتسي أنه مل يبلغه مثل هذا اخلرب 
هو خمرج يف سنن أيب داود والرتمذي وقال الرتمذي حديث حسن وهو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 

اد معروف عند أهل العلم واخلالف ومنشؤه والراجح أن عن جده واالختالف يف االحتجاج مبثل هذا اإلسن
ما يرد بواسطة هذه السلسلة إن كان من فوق أو من بعد عمرو بن شعيب مقبوالً فأقل أحواله أن يكون من 
قبيل احلسن يقول املؤلف يف الكربى ولو كانت الفرق ابلكالم ومل يكن خيار بعد البيع مل يكن هلذا احلديث 

ل له أن يفارقه خشية أن يستقيله هذا كالم احلافظ عبد الغين يف الكربى وقريب منه كالم معىن قال وال حي
الرتمذي يف السنن يقول بعد أن قال هذا حديث حسن ومعىن هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله 

يكن هلذا احلديث  وكانت الف رقة ابلكالم ومل يكن ولو كانت الفرقة ابلكالم ومل يكن له خيار بعد البيع مل
 ، نعم سم.«وال حيل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» -صلى هللا عليه وسلم-معىن حيث قال 
 أحسن هللا إليك.

 -صلى هللا عليه وسلم-ابب ما هني عنه من البيوع عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنه أن رسول هللا 
 الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه وهنى عن املالمسة هنى عن املنابذة وهي طرح الرجل ثوبه ابلبيع إىل

 -صلى هللا عليه وسلم-واملالمسة ملس الثوب ال ينظر إليه وعن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه أن رسول هللا 
ال تلقوا الركبان وال يبع بعضكم على بيع بعض وال تناجشوا وال يبع حاضر لباد وال ت صّر الغنم ومن »قال 

ويف لفظ  «فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاًعا من متر ابتاعها
 -صلى هللا عليه وسلم-وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما أن رسول هللا  «وهو ابخليار ثالاثً »

زور إىل أن تنتج الناقة مث تنتج هنى عن بيع َحَبل احلبلة وكان بيًعا يتبايعه أهل اجلاهلية كان الرجل يبتاع اجل
 اليت يف بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبرية املسنة بنتاج اجلنني الذي يف بطن انقته.



صلى -هذه صور وأنواع من البيوع املوجودة يف اجلاهلية فعين أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن رسول هللا 
رح الرجل ثوبه ابلبيع إىل الرجل قبل أن يقلبه هذا أوىل ما قيل يف هنى عن املنابذة وهي ط -هللا عليه وسلم

تفسري املنابذة ويكون حينئٍذ الطرح قا م مقام اإلجياب والقبول األصل يف املنابذة أهنا مفاعلة من الطرفني 
قيمة إىل منابذة مفاعلة فكأن البا ع ينبذ الثوب ويطرحه إىل املشرتي والنبذ أيًضا حيصل من املشرتي بنبذ ال

البا ع وكل منهما ال يقلب ما نبذه إليه صاحبه الثوب ملفوف فينبذه إىل املشرتي والدراهم يف صرة ينبذها 
إىل البا ع هذا األصل يف املنابذة ألهنا مفاعلة واملفاعلة يف األصلة تكون من طرفني قد ترد املفاعلة وتكون 

 ن من طرف واحد واال من طرفني؟من طرف واحد كاملسافرة إذا قيل سافر فالن سافر فال
 طالب: من طرف واحد.

نعم من طرف واحد املطارقة طارق زيد النعل من طرف واحد ليس معىن هذا أنه يطرق النعل والنعل يطرقه 
ال، من طرف واحد وهذا على خالف األصل وف سرت هنا املنابذة طرح الرجل ثوبه ابلبيع إىل الرجل قبل أن 

فعلى هذا التفسري هي من طرف واحد وهو البا ع والسبب يف النهي الغرر واجلهالة من يقلبه أو ينظر إليه 
شروط البيع أن يكون بعد أن ذكروا كون العاقد جا ز التصرف أن تكون العني املباعة السلعة معلومة برؤية 

بيع إىل الرجل أو صفة برؤية أو صفة وهنا السلعة غري معلومة غري مر ية الثوب مطوي طرح الرجل ثوبه ابل
قبل أن يقلبه وإذا قلنا أن املنابذة من الطرفني أيًضا أن يكون الثمن معلوًما وهذا شرط من شروط البيع لكن 

على التفسري طرح الرجل ثوبه ابلبيع إىل الرجل قبل أن يقلبه أن ينظر إليه السلعة غري معلومة السلعة غري 
البيع للغرر واجلهالة وهنى عن املالمسة واملالمسة ملس  معلومة ال برؤية وال بوصف فاختل شرط من شروط

الثوب ال ينظر إليه أي ثوب ملسته فهو عليك بكذا والثياب ملفوفة وموضوعة يف األدراج يلمس األول 
الثاين الثالث ما يدري عن صفته فال بد أن يكون تكون السلعة معلومة وهذان النوعان من بيوع اجلاهلية 

املنابذة ببيع احلصاة الوارد يف بعض النصوص وهي أي ثوب  تا لوجود الغرر واجلهالة ف سر ومها حمرمان اتفاقً 
أو أي رأس من الغنم أو اإلبل أو البقر تنبذ إليه هذه احلصاة وتقع عليه فهو عليك بكذا واجلهالة والغرر 

أن يكون مرفوع إىل النيب موجودة وهنى عن املالمسة واملالمسة ملس الثوب ال ينظر إليه هذا التفسري حيتمل 
وأوىل  -عليه الصالة والسالم-وحينئٍذ يتعنّي املصري إليه ألنه ال قول ألحد مع قوله  -عليه الصالة والسالم-

وإذا كان من الراوي الصحايب فمن دونه فالصحابة أعرف  -عليه الصالة والسالم-ما يفسر به قوله بقوله 
وإن   -عليه الصالة والسالم-الظن أن أنه هو املوافق ملراد النيب من غريهم مبدلوالت األلفاظ فيغلب على 

عليه الصالة -يعين أنه قد أييت من املتأخرين من يفهم مراد النيب  «رب مبلَّغ أوعى من سامع»كان حديث 
أكثر من فهم املتقدم لكن رب للتقليل رب للتقليل وإال فاألصل أن مدلوالت األلفاظ الشرعية  -والسالم
وعرف املقاصد من نصوص الوحيني هم أعرف  -عليه الصالة والسالم-الناس هبا من عاصر النيب أعرف 



فال مندوحة ألحد  -عليه الصالة والسالم-وأدرى الناس بذلك وعلى كل حال إذا كان التفسري من قوله 
ر جمال احلديث ابلعمل به وإن كان من أحد الرواة فال شك أهنم أوىل من غريهم لكن يبقى للنظر جمال للنظ

ال تلقوا الركبان وال يبع »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-الذي يليه عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا 
ال تلقوا الركبان وال يبع بعضكم على »أربع مجل  «بعضكم على بيع بعض وال تناجشوا وال يبع حاضر لباد

بع اجلمل هي مروية من طرق كثرية عن أيب هريرة وعن هذه األر  «بيع بعض وال تناجشوا وال يبع حاضر لباد
ابن عمر وغريمها وهي مروية على نسق يف املسند من طريق اإلمام أمحد عن الشافعي عن مالك عن ابن 

عمر عن مالك عن انفع عن ابن عمر أبصح األسانيد أمحد عن الشافعي عن مالك مىت جيتمع مثل هؤالء 
فع عن ابن عمر وهذا ما يقال فيه أنه سلسلة الذهب فمالك عن انفع أمحد عن الشافعي عن مالك عن ان

عن ابن عمر أصح األسانيد عند البخاري وإذا زيد بعد مالك أحد فأوىل الناس الشافعي وإذا زيد بعده أحد 
فأمحد وليس يف املسند على طوله وكثرة أحاديثه حديث يروى هبذا اإلسناد إال هذا احلديث توجد رواية 

ن الشافعي لكن غري مالك وقد توجد عن مالك لكن عن غري انفع وهكذا لكن هذه السلسلة أمحد ع
ال »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-جمتمعة ال توجد إال يف هذا احلديث هذا حديث أيب هريرة أن رسول هللا 

بان وهذا ال تلقوا الرك»الركبان مجع راكب ويقال رْكب أيًضا مجع راكب كصحب وصاحب  «تلقوا الركبان
وصف خرج خمرج الغالب وإال فلو كان مشاة دخل متلقيهم يف النهي الغالب أن من يقدم ومعه سلعة أنه 

يكون راكًبا يقدم على البلد من بلد آخر أو من الربية يف الغالب أنه يكون راكب لكن إذا كان ماشًيا على 
لبيع السلع اليت حيملوهنا وجاؤوا هبا إىل البلد  واملقصود هبم «ال تلقوا الركبان»قدميه فإنه أيخذ احلكم نفسه 

واملنظور له أمران األول: نفس الركبان فال يتلقى الركبان فيغروا بقيمة ال تناسب السلع اليت حيملوهنا هذا 
جاهل بسعر البلد هذا الراكب القادم جاهل بسعر البلد فإذا ت لقي من خارج البلد كيف يعرف أن هذه 

من الثمن؟ فيحصل الضرر على البا ع ابملقابل ال يبع حاضر لباد لو تل ل ّقي هذا البادي السلعة تستحق كذا 
وأراد هذا احلاضر النصيحة هلذا البادي لئال ي غلب إذا وصل إىل البلد امللحوظ مصلحة أهل البلد فالشرع 

احلديث الصحيح بشموله وعنايته ابجلميع ال يرضى الضرر ألحد ال للبا ع وال ألهل البلد كما جاء يف 
امللحوظ مصلحة الراكب  «ال تلقوا الركبان»ففي الصورة األوىل  «دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض»

القادم الوافد إىل البلد يرتك حىت يصل ويدخل البلد ويبيع مبا تستحقه سلعته ويستفيد فال يغر ابلتلقي 
ال حاجة هلم به بعض الناس يقول إذا كان الناس ويستوي يف ذلك يف عموم اللفظ ما الناس حباجة إليه وما 

حباجة إىل هذه السلعة منعوا وإذا كانوا مل يكونوا حباجة حباجة مل مينع ألن احلاجة نسبية قد تكون حاجة 
عموم الناس متعلق هبا أو العكس عموم الناس ال حيتاجون هذا األمر لكن قد حيتاجه شخص فيرتك الناس 

شخص اشرتى سلعة سيارة خبمسني ألف  «وال يبع بعضكم على بيع بعض» يرزق هللا بعضهم من بعض



فيأتيه من أيتيه فيقول السيارة غالية ردها على صاحبها وأان أبيع عليك مثلها أبربعني ألف هذا ابع على بيع 
اخليار  قد يقول قا ل البيع لزم ابإلجياب والقبول لزم البيع ابإلجياب والقبول والنص حمتمل ملا يف مدة هأخي

وملا كان بعد انتهاء مدة اخليار أما كون البيع على بعض بيع البعض يف مدة اخليار فظاهر يذهب املشرتي 
إىل البا ع ويفسخ وإذا كان بعد لزوم البيع وانتهاء مدة اخليار ال شك أن هذا املشرتي يذهب إىل البا ع 

حصلت حصلت البغضاء والشحناء وتكدر وحيرجه وحيرجه ابإلقالة فالضرر حاصل وإن مل حتصل اإلقالة 
خاطر املشرتي أنه شرى سلعة أبكثر من قيمتها البشر كلهم جمبولون على هذا ما فيه أحد يرضى أنه يغلب 

ولو بشيء يسري فإذا كان يف مدة اخليار قال أان عندي لك سيارة أفضل منها أبربعني ألف وأنت شاري 
كان بعد مدة اخليار ذهب املشرتي وطلب اإلقالة وأصر وكدر خبمسني ذهب وفسخ البيع تضرر البا ع إذا  

وال يبع »نفسه وكدر صاحبه والشرع يوصد مجيع األبواب املوصلة إىل مثل هذه الشحناء وهذه املشاكل 
ومثل النهي عن بيع البعض على بيع أخيه الشراء الشراء على شراء أخيه هذه  «بعضكم على بيع بعض
د من عمرو خبمسني ألف أييت شخص إىل عمرو ويقول أنت بعت السيارة خبمسني السيارة اليت اشرتاها زي

ألف أان مستعد أدفع ستني ألف وحيصل نظري ما حصل يف الصورة األوىل إن كان يف مدة اخليار فسخ 
وتضرر املشرتي عكس املسألة األوىل وإن كان بعد انتهاء مدة اخليار طلب البا ع من املشرتي اإلقالة 

جاء يف  «وال يبع بعضكم على بيع بعض وال تناجشوا»وأكثر عليه الكالم وكدره تكدر الطرفان وأحرجه 
الصحيح هنى عن تلقي الركبان وهنى عن النْجش هنا ال تلقوا وال تناجشوا وجاء بلفظ النهي هنى عن تلقي 

هية األصل فيها ال الركبان وهنى عن النْجش وال فرق بني الصيغتني ألن صيغة النهي األصل فيها ال النا
صلى هللا عليه -الناهية ومن صيغ النهي اإلتيان بلفظ النهي فإن كان الناهي مصرحا به هنى رسول هللا 

عن النجش فال خالف يف كونه من املرفوع  -صلى هللا عليه وسلم-عن تلقي الركبان عن رسول هللا  -وسلم
ينا عن تلقي الركبان وهنينا ع ن النجش فجماهري أهل العلم على أنه مرفوع أيًضا وإن أما إذا قال الصحايب هن 

قال بعضهم أنه موقوف حىت يصرِّح ابلناهي واملسألة معروفة لكن مجاهري أهل العلم على أنه مرفوع وقوله 
فإذا قال هنى  «ال تلقوا»عن كذا هو يف القوة يف حكم ال الناهية  -صلى هللا عليه وسلم-هنى رسول هللا 

سواء بسواء ال اختالف بينهما خالف من خالف وقال أنه ال يعتد  «ال تناجشوا»قال عن النجش كأنه 
بقول الصحايب أمران رسول هللا وال هناان رسول هللا حىت ينقل اللفظ النبوي لكن ال عربة مبثل هذا اخلالف 

ر للمشرتي أو نفع يف ذلك إرادة الضر وي النْجش الزايدة يف السلعة ممن ال يريد شراءها ويست «وال تناجشوا»
البا ع ألن نفع البا ع ال يتم إال ابإلضرار ابملشرتي والعكس فالنجش منهي عنه وهو حمرم ألن فيه ضرر 

 .«وال تناجشوا»والضرر ال بد من إزالته 
 بيأذن؟



 إيه أذن أذن ما خيالف.
عرفنا املراد ابلتلقي و  «ال تلقوا الركبان»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-يف حديث أيب هريرة أن رسول هللا 

واملراد ابلركبان البيع على بيع البعض والنْجش واملراد به الزايدة يف السلع ممن ال يريد شراءها ويستوي يف 
احلاضر ساكن  «وال يبع حاضر لباد»ذلك إرادة نفع البا ع أو ضرر املشرتي ألن هذا ال حيصل إال هبذا 

سئل عن ابن عباس قال ال يكون له مسسارًا  «يبع حاضر لبادال »القرى واألمصار والبادي ساكن البادية 
يعين ال يكون دالل يرتك البادي هذا ليبيع لنفسه ليستفيد من ورا ه أهل البلد ألنه إذا ابع احلاضر للبادي 

املراد ابلتصرية حبس اللنب يف ضرع الغنم ويف حكمها اإلبل  «وال تصر الغنم»ما ترك فرصة ألهل البلد 
ا وغريها مما يقصد لبنه تصر الغنم وهل هذا خاص ببهيمة األنعام؟ أو يشمل كل ذات لنب ولو مل والبقر مم

يكن اللنب مباًحا لآلدمي؟ لو شخص صّرى أاتن األنثى من احلمر وابعها يف السوق وضرعها كبري ألهنا 
 به؟صريت يؤثر واال ما يؤثر؟ يؤثر ملاذا؟ قد يقول قا ل هذا اللنب مآله إىل.. من يشر 

 طالب: ....... 
 الشرب من يشربه؟

 طالب: ....... 
كونه صرى لنب األاتن واألاتن معروفة أنثى احلمار اآلن التصرية يف لنب اإلبل والبقر والغنم ظاهر هذا ألنه 

يستفيد منها اإلنسان ويستفيد منها ولدها كوهنا جتلب إىل السوق وضرعها كبري ال شك أن هذا يغرر 
ملشرتي الذي يظن أهنا ذات لنب كثري وواقعها أقل من ذلك فهل يسري املنع إىل غريها من ابملشرتي يغرر اب

احليواانت ذوات األلبان؟ ولو مل يكن لبنها مشرواًب من قبل اآلدمي كاألاتن مثالً النص ورد يف الغنم وجاء 
جاء التنصيص عليها وهي  التنصيص على اإلبل أيًضا ويف حكم اإلبل والغنم البقر لكن لقلتها يف احلجاز ما

داخلة يف احلكم واملعىن واحد وأما تصرية غريها من الدواب ال شك أنه غرر وجهالة لكن كوهنا ت صرى يعين 
مقصد لبعض الناس كون البا ع يربط أخالفها لكي تظهر ابملظهر املناسب املغرر ابملشرتي يدل على أن 

ة ونفعها وإن مل يكن لآلدمي فهو لنسلها وقد يكون نسلها هذه التصرية هلا أثر فيعد احلكم من هذه احليثي
مقصد عند املشرتي حينما كانت احلمر هي الوسا ل للنقل وال تصر الغنم واملقصود ابلتصرية حبس اللنب يف 

الضرع أبن تربط أخالفها فتظهر مبظهر كثرية اللنب وواقعها أقل من ذلك هذا هني للبا ع عن أن يصنع مثل 
للمشرتين ومن ابتاعها يعين اشرتاها فهو خبري النظرين يعين له اخليار إن شاء أمضى البيع وإن  ذلك تغريرًا

شاء رد هو خبري النظرين بعد أن حيلبها ويتبني له حقيقة احلال إن رضيها أمسكها أمسكها ألن األمر ال 
ألمر ال يعدوه وإمث يعدوه اشرتى سلعة على أساس أهنا على مستوى من اجلودة فبانت أقل فرضي بذلك ا

البا ع عليه يتحمله وإن سخطها يعين مل يرضها املشرتي ردها رد هذه الدابة من الغنم أو اإلبل والبقر 



يعين جيوز العطف على ضمري النصب املتصل من غري فاصل كما هنا  «وصاًعا من متر ردها وصاعا»
صاًعا من متر يف مقابل اللنب الذي اثب يعين ورد  «وإن سخطها ردها وصاًعا من متر»خبالف ضمري الرفع 

واجتمع يف ملك البا ع أما اللنب الذي اثب واجتمع بعد الشراء فإنه يف مقابل العلف والغنم مع الغرم 
يف هذا ما يدل على صحة  «إن رضيها أمسكها» «وإن سخطها ردها وصاعا من متر»واخلراج ابلضمان 

هي مقتض للتحرمي فيحرم على البا ع أن يصّرِي حيرم على البا ع البيع مع وجود هذا النهي البيع صحيح والن
أن يفعل هذا الفعل الذي هو التصرية لكن العقد صحيح ألنه ليس كل هني يقتضي البطالن فإن عاد النهي 
إىل ذات املنهي عنه إىل حقيقة الشيء أو إىل شرطه فإنه حينئٍذ يبطل العقد تبطل العبادة هبذا لكن إذا عاد 

أمر خارج ال إىل ذاته وال إىل شرطه فإنه يصح مع التحرمي وإن قال من قال من أهل العلم أن النهي إىل 
مقتضي للبطالن مطلًقا كالظاهرية ظهوره يف العبادات واضح يعين شخص صلى وعليه عمامة حرير عند 

لم على أن صالته الظاهرية صالته ابطلة منهي عن لبس احلرير فكيف يتعبد وهو عاٍص لكن مجهور أهل الع
صحيحة واجلهة منفكة ألن النهي عاد إىل أمر خارج عن الذات والشرط وهنا عاد النهي إىل أمر خارج ال 

وإن سخطها ردها »دل على صحة العقد  «إن رضيها أمسكها»يعود إذا ذات العقد ويدل على ذلك 
هل للبا ع اخليار حصلت التصرية من هذا احلكم يف املصراة أهنا أن املشرتي ابخليار لكن  «وصاًعا من متر

البا ع هذه الناقة صريت ثالثة أايم واثب يف ضرعها عشر لرتات من اللنب وهي يف احلقيقة ال جيتمع يف اليوم 
إال لرت أو لرتين فاشرتاها زيد من الناس فاحتلبها فتبني أهنا مصراة كون اخليار للمشرتي ظاهر ابلنص وهو 

لو جاء شخص للبا ع قال أنت فعلت ما فعلت وأنت بعت هذه الناقة أبلفني  الذي يقتضيه املعىن أيًضا
ثالثة أان أشريها أبربعة نقول له اخليار اخليار أثبت للمشرتي ألنه غ رَّ ابلتصرية لكن هل اخليار يثبت للطرف 

سخطها ردها وإن »الثاين؟ أو نقول لزم البيع بشروطه فتم العقد وليس لك حق واخليار إمنا هو لطرف واحد 
ال تلقوا الركبان ال تلقوا »وهو يعين املشرتي أقرب مذكور  «وهو ابخليار ثالاثً »ويف لفظ  «وصاًعا من متر

فتلقيهم قبل وصوهلم إىل السوق داخل يف النهي وهل يكفي جمرد دخول البلد وقبل وصول السوق  «الركبان
ف به حقيقة األمر وما تستحقه هذه السلعة دخل يف النطاق العمراين لكنه مل يصل إىل السوق الذي يعر 

يعين دخول طرف البلد يكفي واال ال؟ املعىن يقتضي أهنا ال يكفي حىت يصل إىل مكان يعرف فيه الواقع 
وحقيقة األمر لكن لو حصل التلقي وابع الراكب على هذا املتلقي العقد صحيح واال ابطل؟ النهي يعود 

رطه أو أمر خارج عن العقد والشرط؟ أمر خارج أمر خارج عن الشرط إىل إيش التلقي هو ذات العقد أو ش
لكن يبقى أن الراكب هذا إذا كان قد غ نب يف الثمن ثبت له خيار الغنب إذا ورد إىل البلد وتلقاه شخص 

اشرتى منه قبل وصوله إىل السوق بنصف القيمة له اخليار ثلثي القيمة له اخليار الثلث كثري الغنب يف الثلث  
عرفنا أن يف حكمه الشراء على الشراء والبيع مع النْجش بل يف  «وال يبع بعضكم على بيع بعض»ثري ك



األدلة على  لمجيع هذه الصور عند أكثر العلماء العقد صحيح مع اإلمث العقد صحيح مع اإلمث ومن أد
 خارج.ذلك إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها مع ثبوت هذا النهي ألن النهي عاد إىل أمر 

 كم ابقي من الوقت؟ كم ابقي على اإلقامة؟
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 



 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، لدينا 

دا بقيت من األسبوع املاضي نبدأ ببعضها حىت يكتمل عدد اإلخوة الذين جمموعة من األسئلة كثرية ج
 حيضرون.

يف البداية هذا تنبيه من أحد اإلخوة وله أو لشخص آخر تنبيه نظري له نظري هلذا التنبيه إال أن األول قال 
قول هذا طالب خاص والثاين هذا قال أرجو التنبيه لذلك أو التنبيه على ذلك وال عالقة له ابلدورة لكن ي

التنبيه جزاه هللا خري، يقول قلتم أمس يف شرح خمتصر البخاري ابإلذاعة يعاتبين قومي ابلدِّين والصحيح أنه 
 ابلدَّين.

وجاء تنبيه آخر يف األسبوع املاضي وليس املراد األمس القريب السبت الذي قبله ألن هذه الورقة يف 
وهي سبقة لسان فقط وعرفت أنه وقع قبل أن يذاع وط لب من األسبوع املاضي أان أدركت هذا وعرفت أهنا 

املخرج أن يعّدل لكنه وعد بذلك وكأنه نسي وعلى كل حال الصحيح كما ذكر اإلخوة يعاتبين قومي 
 .ابلدَّين وليس ابلدِّين

 وهذه أسئلة كثرية جًدا إن بقي من الوقت شيء أتينا عليها إن شاء هللا تعاىل.
وعرفنا أن يف حكمها اإلبل والبقر وجاء يف اإلبل أيًضا نص  «وال تصر الغنم»ل يف حديث املصراة يقو 

إن رضيها »خاص ومن ابتاعها يعين اشرتاها فهو خبري النظرين يعين إذا عرف احلقيقة والواقع بعد أن حيلبها 
 «طهاوإن سخ»ألن األمر ال يعدوه وغ ش وغ ر لكن األمر ال يعدوه إذا رضي وأمسك له ذلك  «أمسكها

يعين رد معها صاًعا من متر وهذا حكم نبوي ال يتعدى قطًعا وحسًما  «ردها وصاعا من متر»وأراد الرد 
للنزاع حسما للنزاع ألنه لو ترك مثل هذا األمر الجتهاد الناس لو ترك الجتهادهم فلن يرضى أحد صاحب 

نبوي ويزعم احلنفية أنه خيالف  الدابة يقول لبين أكثر واملشرتي يقول اللنب أقل على كل حال هذا حكم
القياس خيالف القياس ألن املتلفات إن كانت مثلية تضمن ابملثل وإن كانت قيمية تضمن ابلقيمة اللنب مثلي 

 واال قيمي؟ هذا القياس وهذه القاعدة يقولون هذا خالف القاعدة هو مثلي واال قيمي؟
 طالب: مثلي اي شيخ.

 اال موزون؟يعين مكيل أو موزون اللنب مكيل و 
 طالب: قد أييت هذا موزون اي شيخ موزون ورمبا يكال اي شيخ.

على كل حال هو مثلي فالقاعدة عندهم أن يرد مثله مبقداره كيالً أو وزاًن لكن هذا خالف القياس وعندهم 
أن النص إذا كان خرب واحد وخالف القياس ال ي عمل به ونقول أن القياس ال بد له من أصل يستند إليه 



القياس اعتبار القياس مىت إذا كان له أصل يستند إليه وقياسهم له أصل واحلديث حديث الباب أصل برأسه 
فكيف يرد أصل بفرع كيف يرد أصل بفرع يعين حديث الباب أصل ألن األصل املشرتط لصحة القياس أن 

 يمة له.يكون نص وهذا نص إًذا هذا أصل قا م برأسه فكيف يرد األصل ابلفرع؟ فقوله ال ق
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرمحن الرحيم.

احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، قال املصنف رمحه 
 هللا تعاىل: 

ان هنى عن بيع حَبل احلَبلة وك -صلى هللا عليه وسلم-عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا 
بيًعا يتبايعه أهل اجلاهلية كان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة مث تنتج اليت يف بطنها قيل إنه كان يبيع 

 الشارف وهي الكبرية املسنة بنتاج اجلنني الذي يف بطن انقته وعنه رضي هللا..
 يكفي يكفي..

هنى عن  -صلى هللا عليه وسلم- يف هذا احلديث حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا
بيع حبل احلَبلة وهنى عرفنا مرارًا أهنا يف حكم ال تبيعوا فإذا جاء النهي بال الناهية أو بلفظ النهي هنى رسول 

ينا عن كذا فاحلكم واحد وال التفات ملن لقول من يقول أنه ال حيتج به  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  أو هن 
ليس هذا من كالم النيب  -صلى هللا عليه وسلم-يعين قول الصحايب هنى رسول هللا  حىت ينقل اللفظ النبوي

 -عليه الصالة والسالم-وهو تعبري الصحايب عن صيغة النهي اليت بلغته عن النيب  -عليه الصالة والسالم-
لفظ النبوي وال فرق عند عامة أهل العلم وال عربة وال التفات إىل قول من يقول ال حيتج به حىت ينقل ال

يقول هنى عن بيع حبل احلبلة حبل هو احلمل حبل هو احلمل واحلبلة مجع حابل مجع حابل مثل ظلمة مجع 
ظامل كتبة مجع كاتب فسقة كفرة مجع فاسق وكافر وهكذا ويف بعض كتب اللغة ما يشري إىل أن احلبل احلَبل 

دميات وغري اآلدميات وحديث الباب ابلباء خيتص ابآلدميات خبالف احلمل فيطلق على ما يف بطون اآل
املقصود به محل اآلدميات واال محل الدواب؟ محل الدواب يرد على هذه املقالة فاحلمل واحلبل مبعىن واحد 
يف اآلدميات وغريها وكان بيًعا يتبايعه أهل اجلاهلية كان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة مث تنتج اليت 

ذا حكاية واقع وإال لو ابعه ابعت املرأة هذا البيع قلنا حرام لكن هذا خرج خمرج يف بطنها كان الرجل ه
الغالب يبتاع اجلزور واملقصود به اإلبل سواء كان ذكرًا أو أنثى كله يقال له جزور إىل أن تنتج الناقة تنتج 

 هنا تنتج الناقة.. فعل إيش؟ مبين ألي شيء؟ والناقة إيش؟ من الذي ينتجها؟ اآلن الفاعل أين؟ ما الفاعل
 طالب: ........... 



 كيف؟
 طالب: ........... 

 تقديره..
 طالب: ........... 

 يعود إىل إيش؟
 طالب: ........... 

 إىل املتأخر إىل املتأخر لفظا ورتبة أو إىل املتقدم؟ 
 طالب: ........... 

ن املضارع إذا بين للمجهول ماذا يفعل ما فيه ضمري ما فيه ضمري الفعل هذا صورته صورة املبين للمجهول أل
 به؟

فلللللللأول الفعلللللللل اضلللللللممن واملتصلللللللل             
يف اآلخللر اكسللر يف مضللي كوصللل            .

. 
واجعللللللللللل مللللللللللن مضللللللللللارع منفتحللللللللللا              

كينتحللللللللللي املقللللللللللول فيلللللللللله ينتحللللللللللى                 .
. 

ع عن العرب ما فيه شيء امسه تنتج إمنا تنتج صورته صورة املبين للمجهول وهو هنا مبين للمعلوم هكذا مس
الفعل الوارد عنهما ت نَتج الناقة الناقة فاعل مث ت نَتج اليت يف بطنها يعين تلد الناقة مث تلد اليت يف بطنها حبل 
احلبلة محل احلمل، حبل احلبلة محل احلمل وتفسري هذا احلديث يقول املصنف رمحه هللا تعاىل قيل إنه كان 

وهي الكبرية املسنة بنتاج اجلنني الذي يف بطن أمه حبل احلبلة محل احلمل بنتاج اجلنني الذي يبيع الشارف 
يف بطن أمه أييت إىل هذه الناقة الكبرية انقة شارف مشرفة على النهاية حلمها جّيد واال ردي ليس جبيد 

 والدهتا حمتملة واال ال؟ 
 طالب: ........... 

أستفيد من حلمها وال ولدها أبيعها آجل حبمل محل هذه الناقة زيد عنده  نعم، يقول بدالً من أن جتلس ال
شارف انقة كبرية مسنة وعمرو عنده انقة حامل أو حابل يف بطنها حبل أييت زيد إىل عمرو ويقول أبيع هذه 

ة الشارف يف يف احلبل الذي يف بطن هذه؟ ال، احلبل الذي سوف حتبل به ما يف بطن هذه الناقة حبل احلبل
 فال شك أن مثل هذا البيع وهو من عقود اجلاهلية ممنوع يف الشرع ملاذا؟ 

 طالب: اجلهالة والغرر.
بيع معدوم بيع معدوم وغري مقدور على تسليمه وجمهول من كل وجه  ا بيع معدوماجلهالة وغرر وهو أيضً 

اذا؟ احتمال أن يكون ما يف الغرر فيه، يعين بيع احلبل الذي يف بطن هذه الناقة أسهل من بيع حبل احلبل مل



بطن هذه الناقة ذكر فكيف يشرتى أو يباع حبل احلبل الذي يف بطن هذه الناقة؟ كيف يؤول العقد ما مآل 
العقد فيما لو كان احلبل األول ذكر؟ ال بد أن مثل هذا يفضي إىل النزاع وإذا كان الشرع مينع من بيع احلبل 

ب أوىل ال جيوز بيع احلمل يف البطن للغرر واجلهالة وما يدرى مصريه هل األول فألن مينع احلبل الثاين من اب
خيرج حي أو ميت هذا أحد التفسريين حلبل احلبلة ومنهم من يقول إن معىن حبل احلبلة أن جيعل حبل 

احلبلة أجل حيل به الثمن صاحب الشارف يبيعها على عمرو زيد صاحب الشارف يبيعها على عمرو ال 
احلبلة يبيعها مببلغ من املال ما ة درهم مىت حيل هذا هذه املا ة درهم؟ إذا ن تجت إذا ن تج احلبل يبيعها حببل 

الذي يف بطن هذه الناقة يكون األجل اآلن الذي يف بطن هذه الناقة مىت يولد؟ يولد بعد أشهر افرتضنا أن 
ل األجل األجل معلوم واال هذا احلبل صار أنثى مث صلح ألن حيبل فحبل مث ولد هذا احلبل وحينئٍذ حي

جمهول؟ جمهول وعلى كال الوجهني البيع ممنوع ومنهي عنه وهو حمرم وهو بيع ابطل ألن اجلهالة ال شك أهنا 
تفضي إىل النزاع بعض اجلهاالت يف البيوع إذا كانت مغتفرة ويسرية أو اتبعة ملعلوم جازت اشرتيت بيت هل 

لبيت؟ ما يلزم ما يلزم أن تعرف كل ما يف البيت من أساسات تقول من الزم هذا البيع أن تعلم كل ما يف ا
 للبا ع اكسر يل هذا اجلدار ألنظر أساسه ال ما حيتاج، هذه جهالة لكنها مغتفرة.

 هنى عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها. -صلى هللا عليه وسلم-وعنه رضي هللا تعاىل عنهما أن رسول هللا 
 يبدَو يبدَو.

صلى هللا -حها هنى البا ع واملشرتي وعن أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه أن رسول هللا حىت يبدَو صال
حىت حتمر قال أرأيت إذا منع هللا الثمرة مب »هنى بيع الثمار حىت تزهي قيل وما تزهي؟ قال  -عليه وسلم

 .«يستحل أحدكم مال أخيه
أهل العلم يف املختصرات أهنم ال يعيدون  حديث ابن عمر الثاين ولذا كين عنه ابلضمري وعنه وهذه عادة

االسم ظاهر إذا كان الراوي هو راوي احلديث السابق فيقولون وعنه وعنه يعين عن ابن عمر راوي احلديث 
هنى عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها هنى البا ع واملشرتي  -صلى هللا عليه وسلم-السابق أن رسول هللا 

وإن كان ابن حجر شرح على  بتاعالصحيحني هذا األصل هنى البا ع واملالذي يف الصحيحني والعمدة من 
هذا اللفظ يف فتح الباري هنى البا ع واملشرتي لكنه ال يوجد يف شيء من رواايت الصحيحني إمنا هنى البا ع 

 -ه وسلمصلى هللا علي-واملبتاع واملبتاع هو املشرتي وهنى البا ع واملشرتي هذا لفظ أيب داود هنى رسول هللا 
عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها هنى البا ع واملشرتي مىت يبدو صالح الثمرة؟ حىت تزهي حىت تزهي كما 
ب ني يف األحاديث األخرى ويف حديث حىت تشقح حىت تشقح ما معىن تزهي؟ حتمر أو تصفر حتماّر ابملد 

حتمّر يعين إذا كان اللون أمحر حىت أو تصفاّر ابملد أيًضا كما يف بعض الرواايت األخرى كما عندان حىت 
يظهر هذا اللون يف هذا النوع من التمر وإذا كان البسر أصفر حىت يظهر هذا اللون من التمر وحينئٍذ أيمن 



العاهة ألن العادة جرت بذلك أنه إذا وصل إىل هذه املرحلة أيمن العاهة وقبل ذلك تلفه حمتِمل ولذا قال 
 يستحل أحدكم مال أخيه وهو يف الغالب كما جاء يف بعض الرواايت حىت أرأيت إذا منع هللا الثمرة مب

يطلع النجم فإذا طلع النجم الثراي فإنه حينئٍذ أيمن العاهة فعلى هذا التمر ال جيوز بيعه على سبيل 
االستقالل وبشرط التبقية إال هبذا الشرط حىت يزهي وأيمن العاهة لكن لو قال شخص أان أريد أن أشرتي 

الثمرة وهي خضراء صغرية احلجم يقال له ال جيوز حىت حتمر أو تصفر يقول أان أريد أن أشرتي وأقطع  هذه
ألجعله علف للدواب جيوز واال ما جيوز؟ بشرط القطع جيوز بشرط القطع جيوز ألنه اشرتاه على هذه الصفة 

تظر حىت أيمن العاهة ويزهي يريد وهو يريد أن يستفيد منه على هذه الكيفية ال يريد أن أيكله مترًا نقول ان
أن يقطعه أن يقطعه علًفا لدوابه ال أبس إذا بيع تبًعا ألصله إذا بيع تبًعا ألصله فحينئٍذ يثبت تبًعا ما ال 

يثبت استقالالً إذا بيعت النخلة مبا عليها حينئٍذ جيوز بيعه ولو مل يزهي ولو مل حيمر أو يصفر ألن البيع هلذه 
لبيعها محلها ومثله ما لو بيعت شاة يف بطنها حبل أو انقة أو بقرة نقول ال جيوز بيع  النخلة وثبت تبًعا

احلمل؟ ال جيوز بيع احلمل يف البطن؟ نعم على سبيل االستقالل ال جيوز لكن تبًعا ألمه جيوز ألن القاعدة 
تها آفة أو وقف منوها وقوف يعين أصاب «أرأيت إذا منع هللا الثمرة»أنه يثبت تبًعا ما ال يثبت استقالالً قال 

النمو معروف يستمر شيص يسمونه تعرفون الشيص؟ يستمر هنا منع هللا الثمرة مبنع منوها فإذا أراد املشرتي 
أن يشرتيها لألكل أو بشرط التبقية حىت تنضج يقال ال ال، حىت تزهي ألنه إذا ابعها عليه فمنع هللا الثمرة 

إن وجد الرتاضي من الطرفني ألن الرتاضي وحده ال يكفي نعم الرتاضي صار من أكل أموال الناس ابلباطل و 
من الطرفني شرط لصحة البيع مبعىن أنه ال جيوز اإلكراه ال على البيع وال على الشراء لكن مع اعتبار 

 الشروط األخرى.
الركبان وأن أن تتلقى  -صلى هللا عليه وسلم-وعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال هنى رسول هللا 

 يبيع حاضر لباد قال فقلت البن عباس رضي هللا عنهما ما قوله حاضر لباد قال ال يكون له مسسارًا.
نعم، تقدمت اإلشارة إىل بيع احلاضر للبادي وتلقي الركبان وعرفنا العلة يف ذلك يقول ابن عباس هنى رسول 

فدل على أن صيغة النهي  «جللب ال تلقوا الركبانال تلقوا ا»يف الرواية األخرى  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
الصرحية ال تفعلوا تساوي التعبري بلفظ النهي وأنه ال عربة بقول من يقول ال حجة يف التعبري ابلنهي أو األمر 

حىت ينقل اللفظ النبوي هذا القول ساقط ال حظ له من النظر وإن علل مبا علل وقال إن الصحايب قد 
أو هني وهو يف احلقيقة ليس أبمر وال هني نقول الصحابة رضوان هللا عليهم الذين يسمع لفظ يظنه أمر 

فهموا مقاصد الشرع وعاشروا الرسول إذا مل يفهموا مدلوالت األلفاظ الشرعية من يفهمها؟ على كل حال 
أن أن يتلقى الركبان يستقبلهم احلاضر صاحب البلد قبل  -صلى هللا عليه وسلم-يقول هنى رسول هللا 

يقدموا فيشرتي منهم وحينئٍذ يغبنهم لكن لو حصل لو حصل تلقى الركبان قبل أن يصلوا إىل السوق اشرتى 



منهم وانصرف البا ع نقول البيع صحيح واال ابطل؟ البيع صحيح مع اإلمث لكن لو عرف البا ع أنه مغبون 
ملصلحتهم والنهي عن بيع احلاضر  ورجع ال شك أنه له اخليار وأن يبيع حاضر لباد النهي عن تلقي الركبان

للبادي ملصلحة أهل البلد اجلماعة وقلنا أن الشارع يالحظ مصاحل اجلميع فال ينظر إىل مصلحة أحد 
ويهمل مصلحة غريه قال فقلت البن عباس ما قوله حاضر لباد ما قوله حاضر لباد قال ال يكون له مسسارًا 

البلد قال دع السلع عندي حىت أبيعها لك ابلتدريج إن كانت  ال يكون له مسسارًا يعين دالل إذا وصل إىل
مجلة يقول أبيعها لك ابلتقطيع أكثر للقيمة ابلتدريج أو دعها يوم أو يومني لئال نستعجل على بيعها كي 
تزيد قيمتها هذا ال يكون له مسسار والباد كما أن الركبان أيًضا وصف أغليب واحلديث خرج خمرج الغالب 

ء مشاة ما هو راكبني مشاة على أرجلهم ومعهم بضا ع جيوز أن يتلقوا؟ ال جيوز الغالب أن يقدم لكن لو جا
وهو راكب هذا الغالب وكذلك الغالب أن من يقدم لبيع سلعة إىل احلواضر أنه ابدي ومثله سكان القرى 

 املنطقة اليت الذين ال تبلغهم األسعار احلقيقية.
عن املزابنة أن يبيع مثر  -صلى هللا عليه وسلم-نهما قال هنى رسول هللا وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا ع

حا طه إن كان أن يبيع مثر حا طه إن كان خنالً بتمر كيالً وإن كان كرًما أن يبيعه بزبيب كيالً أو كان زرًعا 
ما قال هنى أن يبيعه أو كان زرًعا أن يبيعه بكيل طعاًما هنى عن ذلك كله وعن جابر رضي هللا تعاىل عنه

عن املخابرة واحملاقلة وعن املزابنة وعن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها وأال تباع  -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
 إال ابلدينار والدرهم إال العرااي.

 نعم تفسري نعم..
 سم اي شيخ.

 عندك تفسري؟
 احملاقلة؟ 

 نعم.
 احملاقلة بيع احلنطة يف سنبلها حبنطة.

 ما عندك بصافية؟
 سم.

 بصافية ما فيه؟ 
 ما عندي.

 يف بعض النسخ بعض النسخ بصافية.



عن املزابنة املزابنة مفاعلة  -صلى هللا عليه وسلم-عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال هنى رسول هللا 
من طرفني كما تقتضيه الصيغة من الزبن وهو الدفع مبعىن أن كل واحد يدفع صاحبه وش معىن املزابنة؟ 

زابنة أن يبيع مثر حا طه إن كان خنالً بتمر كيالً وإن كان كرًما أن يبيعه بزبيب كيالً وإن كان زرًعا أن يبيعه امل
بكيل طعاًما هنى عن ذلك كله هنى عن ذلك كله عن مجيع هذه الصور وما يف معناها، املزابنة مفاعلة من 

احب بستان ومتره على رؤوس النخل رطب الطرفني كل واحد يزبن الثاين أي يدفعه معىن هذا أتيت إىل ص
فتقول له أان أعطيك بقدره متر جاف مكبوس إن شئت فقل مرصوص اآلن كم جيي هذا من صاع الذي 

على رؤوس النخل؟ يقول مخسما ة صاع يقول أان أعطيك مخسما ة صاع مكبوس جاهز كل إن شئت وبع 
عناية هذه مزابنة أو أييت إىل صاحب العنب  إن شئت واترك اللي على رؤوس النخل ألنه تعب وحيتاج إىل

وهو طري يف شجره فيقول له فيقول له أان أشرتي منك هذا العنب وهو يف عريشه يف أشجاره هبذه 
الصناديق من الزبيب والعنب افرتض أنه ألف كيلو وهذا الصناديق فيها ألف كيلو أو أييت إىل صاحب احلب 

هذا ال جيوز كل هذا ال جيوز ملاذا؟ ألنه إذا بيع الربوي جبنسه إذا بيع  يف سنبله فيبيعه بقدره طعام جاهز كل
 الربوي جبنسه ماذا يشرتط؟ 
 طالب: التماثل والتقابض.

املماثلة َتساوي وأن يكون يًدا بيد تقابض طيب هذا يقول اآلن أان أسلمك التمر املكبوس خذه اآلن وأان 
ض يف كل شيء حبسبه والتساوي متساوي هذا مخسما ة صاع أستلم ما على رؤوس النخل ابلتخلية ألن القب

 وهذا مخسما ة صاع مت التماثل والتقابض فما علة املنع؟ 
 طالب: ........... 

 كيف؟
 طالب: ........... 

 كيف؟
 طالب: ........... 

 ما أمسع.
 طالب: ........... 

 القيمة؟
 طالب: ........... 

منظور إليها لو جئت بصاع من التمر الذي ال يسوى رايلني أو ثالثة أو ال، القيمة غري منظور إليها غري 
مخسة وبدلته أو بعته بصاع مما يستحق ما ة رايل ما ما أحد يقول لك حرام هذا هذا رطب وهذا رطب أو 



أينقص »هذا جاف وهذا جاف لكن هل ميكن أن تتحق مساواة الرطب ابجلاف؟ يعين جاء يف احلديث 
ما ميكن تتحقق املماثلة ال ميكن مماثلة الرطب  «فال إًذا»قال نعم قالوا نعم قال  «إذا جف؟التمر أو الرطب 

مع اجلاف فلهذا م نع ولو قال أان آخذ مخسما ة صاع وأعطيك مخسما ة صاع ألن هذه اخلمسما ة الرطبة 
أن يباع الرطب  إذا جفت مآهلا أن تكون أربعما ة فال تتحقق املساواة هذا هو السبب فال جيوز حينئذٍ 

ابجلاف واملخرج من ذلك كيف خيرج إذا أراد أن هو عنده متر قدمي مرصوص ييب متر جديد مع الناس 
استثنيت مسألة العرااي لكن هو ما يكفيه القدر احملدد يف العرااي يقول أان ما يكفيين إال القدر املسموح به 

التمر الذي عندك واشرت طري؟ هذا األصل كما  مرتني هل نقول له أجر عقد العرية مع اثنني أو نقول بع
جاء التوجيه بع اجلمع واشرت ابلدراهم جنيبا هذا هو املخرج من الراب هذا هو املخرج من الراب يباع هذا 

ابلدراهم ويشرتى ابلدراهم متر آخر يباع اجلاف ويشرتى الرطب يباع الرديء ويشرتى اجليد ومثله العنب مع 
أن يتم التساوي ومثله أيًضا احلب احلب يف سنبله ال ميكن تساويه مع احلب اخلالص الزبيب ألنه ال ميكن 

من.. ملاذا؟ ملاذا؟ اآلن اخلرص أليس بدقيق إىل حد ما اخلرص عند أهل اخلربة نعم دقيق إىل حد ما يعين 
إىل آخره أييت اخلبري ويقدر ما يف هذا البستان من التمر من الزبيب من العنب من من احلب من العيش 

دقيق إىل حد ما لكن املسألة أعظم وأدّق وأهل العلم يقررون أن اجلهل ابلتساوي كالعلم ابلتفاضل اجلهل 
عليه -ابلتساوي كالعلم ابلتفاضل على كل حال هذه هذا معىن املزابنة وعن جابر بن عبد هللا قال هنى النيب 

عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها وأال تباع إال ابلدينار عن املخابرة واحملاقلة وعن املزابنة و  -الصالة والسالم
عن املخابرة مفاعلة واحملاقلة وعن املزابنة تقدم وعن بيع  -عليه الصالة والسالم-والدرهم إال العرااي هنى النيب 

احملاقلة  الثمرة حىت يبدو صالحها أيًضا تقدم وأال تباع إال ابلدينار والدرهم إال العرااي، املخابرة واحملاقلة
فسرها املصنف أبهنا بيع احلنطة يف سنبلها حبنطة حبنطة صافية بيع احلنطة يف سنبلها حبنطة صافية فتدخل 

إبيش؟ يف املزابنة يف احلديث السابق وهي إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام تدخل يف املزابنة على هذا هذا 
املخابرة واحملاقلة واملزارعة معانيها متقاربة فاحملاقلة أن تفسري احملاقلة عند املصنف ومن أهل العلم من يرى أن 
ألهل خيرب أن يعملوا يف  -عليه الصالة والسالم-تدفع احلقل إىل من يزرعه املخابرة أخذ من معاملة النيب 

هذه البساتني ابلدراهم والداننري أو جبزء مشاع مما خيرج منها وعلى كل حال الكالم يف املزارعة طويل 
ف بني أهل العلم كثري جاءت أحاديث عن رافع بن خديج وغريه يف منع املزارعة منًعا اباتًّ يعين ويف واخلال

عليه -حكمها املخابرة واحملاقلة وجاءت أحاديث تدل على جواز املخابرة واملزارعة واحملاقلة وفعلها النيب 
يت متنع هذه املعامالت على إيش؟ مبعىن أنه عامل أهل خيرب جبزء فت نزل األحاديث ال -الصالة والسالم

املزارعة تدفع الزرع ملن يعمل فيه أبجرة بدراهم أو داننري فيه إشكال واال ما فيه إشكال؟ ال إشكال فيه هذا 
أجري تدفع هذا الزرع ملن يسقيه أو تدفع هذه األرض ملن يزرعها جبزء منها ال خيلو هذا اجلزء إما أن يكون 



مل الثلث للعامل النصف له أكثر له أقل مشاع ومىت يعرف يعرف عند النهاية هناية مشاًعا للعامل الربع للعا
األمر إذا ج ذَّ النخل حصد الزرع عرف نصيب العامل وعرف نصيب صاحب األرض هذا ال إشكال فيه 
إذا كان اجلزء مشاًعا لكن إذا كان اجلزء معلوًما دفعت األرض ملن يزرعها على النصف وقلت للعامل يل 

لنصف الشمايل ولك النصف اجلنويب جيوز واال ما جيوز؟ ال جيوز ال جيوز ذلك وعلى وعلى هذا تتنزل ا
 ..أحاديث املنع وعلى هذا تتنزل أحاديث املنع ملاذا؟ ألنه قد

 طالب: ...........
حىت يتم يف نصيب العامل وميوت الزرع يف نصيب صاحب األرض فيتضرر نعم ألنه قد ينبت الزرع وينمو 

صاحب األرض أو العكس فيتضرر العامل وعرفنا مراًرا أن الشرع جاء ابلتوازن وجلب املصاحل للجميع وال 
يكون أحد يستفيد على حساب غريه فعلى هذا إذا كانت هبذه الصورة لك النصف الشمايل ويل النصف 

تستحل عمل أخيك؟  اجلنويب نقول ال وما يدريك لعله ال تنبت ينبت هذا اجلزء الذي خصصته للعامل فبم
فبم تستحل عمل أخيك ولعله ينبت اجلزء الذي للعامل دون اجلزء الذي لصاحب األرض فبم يستحل 

أرأيت إن منع هللا الثمرة أرأيت إذا منع هللا الثمرة مب يستحل أحدكم مال »العامل نتاج أرض أخيه؟ تقدم لنا 
عن املخابرة واحملاقلة وعن  -ه الصالة والسالمعلي-وهذه ميكن أن تطرد يف مجيع الصور هنى النيب  «أخيه

املزابنة وعن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها وأال تباع إال ابلدينار والدرهم إال العرااي املزابنة عرفنا أهنا يف التمر 
ويف احلب ويف العنب وهل يقاس عليها غريها أو ال يقاس املسألة خالفية بني أهل العلم لكن هذه الثالثة 

كانت رطبة ال تباع إال ابلدينار والدراهم يعين ال تباع جباف ال تباع جباف إال العرااي إال العرااي والعرااي إذا  
 تفسريها يف الباب الالحق.أييت 

هنى عن مثن الكلب  -صلى هللا عليه وسلم-وعن أيب مسعود األنصاري رضي هللا تعاىل عنه أن رسول هللا 
 -صلى هللا عليه وسلم-رافع بن خديج رضي هللا تعاىل عنه أن رسول هللا  ومهر البغّي وحلوان الكاهن وعن

 .«مثن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب احلجام خبيث»قال 
حديث أيب مسعود عقبة بن عمرو البدري األنصاري بدري منسوب إىل بدر على خالف بني أهل العلم 

ا واجلمهور رً ها والبخاري رمحه هللا يثبته فيمن شهد بدهل شهد الواقعة أو جملرد كونه سكن بدرًا فن سب إلي
هنى عن مثن الكلب  -صلى هللا عليه وسلم-على أنه مل يشهد بدرًا وإمنا سكنها فنسب إليها أن رسول هللا 

 هنى عن مثن الكلب ما العلة؟ 
 طالب: ...........

 جيوز بيعه؟ جنس اآلن الكلب ال جيوز بيعه مطلًقا واال البيع الذي يستفاد منه 
 طالب: مطلًقا.



من شروط صحة البيع أن تكون العني املباعة إيش؟ مباحة النفع مطلًقا واال بال حاجة أن تكون العني 
 املباعة مباحة النفع إيش؟ هم يقولون بال حاجة؟ 

 طالب: ...........
 كيف؟ 

 طالب: ...........
 أن تكون العني يعين السلعة املباعة مباحة النفع.

 ب: بال حاجة.طال
بال حاجة هبذا القيد ألنه إذا كان نفعها مقيًدا ابحلاجة كالكلب حينئٍذ ال جيوز بيعها هنى عن مثن الكلب 

ال جيوز بيعه مطلًقا طّيب أراد فالن احتاج لكلب صيد احتاج لكلب زرع احتاج لكلب ماشية وقد أذن 
وز بيعه فالذي جيوز بيعه ال يقيد ابحلاجة يكون الشارع ابختاذه نقول هذا يباح نفعه للحاجة وحينئٍذ ال جي

مباح النفع مطلًقا من غري قيد ابحلاجة وهذا يغلق الباب على كل من يدعي احلاجة إىل ما ال جيوز بيعه ولو 
عن مثن الكلب ال شك الكلب  -عليه الصالة والسالم-أبيع هذا االنتفاع به هلذه احلاجة ولذا هنى النيب 

تلف فيه لكن عموم احلديث يشمل الكلب املأذون ابختاذه والكلب احملرم اختاذه ألنه ما املأذون ابختاذه خم
استثين من الكلب إال كلب املاشية والصيد والزرع وما عدا ذلك ال جيوز بل حيرم اختاذه وينقص من عمل 

واال معرفة؟ معرفة مقتنيه كل يوم قرياط ويف رواية ملسلم قرياطان الكلب الكلب مفرد واال مجع؟ مفرد نكرة 
تعريفه أبل واملفرد واملفرد إذا عرف أبل أفاد العموم أفاد العموم فعموم الكالب منهي عن مثنها مهر البغي ما 

أتخذه البغي وهي الزانية أجرة لالستمتاع هبا وهو حرام إمجاًعا وهو سحت وحلوان الكاهن ما أيخذه 
نجم وكذلك سا ر الكذابني والدجالني وهللا املستعان، مهر الكاهن أجرة أو مقابل كهانته ومثله العراف وامل

البغي وحلوان الكاهن حمل إمجاع أنه ال جيوز أخذه، مادام ال جيوز أخذه إًذا ال جيوز دفعه ألن ما حرم أخذه 
حرم دفعه لو وجد شخص من الفجار يضحك على الناس فيغري النساء أو يغري من يوافقه من النساء 

هنى عن  -عليه الصالة والسالم- فتقع مثل هذه النسوة يف حبا له مث يقول يف النهاية النيب ابلِعَوض الكثري
مهر البغي ال يدفع شيء يتخذ مثل هذا ذريعة ومثله من يتعامل مبعامالت حمرمة والشرع مينع مثل هذه 

أس مال املرايب فيأخذ من يقدم على الراب ويعرف حترمي الراب ويف قرارة نفسه أنه لن يدفع إال ر املعامالت 
أموال الناس هبذه النية نقول مثل هذا ينبغي أن يعاَمل بنقيض قصده فتؤخذ منه هذه األموال وتصرف بنية 
التخلص منها ألهنا كسب خبيث بنية التخلص منها يف املصارف غري الطيبة يف جماري يف دورات يف غريها 

على العقود احملرمة يف مثل مهر البغي ومثل حلوان كاهن فيما أشبهها وال يرتك ملثل هؤالء الذين يتحيلون 
ومثل تعامل براب يقدم وهو عارف ابحلكم يغرر هبؤالء هم نعم هم جمرمون كلهم مشرتكون يف اإلجرام لكن 



قد يغرر ابلعفا ف لو جاء شخص المرأة حمتاجة عفيفة حمصنة وحتت ضغوط احلاجة وظروف  أكثرإذا بذل 
مليون فمكنته من نفسها ويف النهاية قال مهر البغي خبيث ال جيوز دفعه نقول نعم مهر  اجملتمع قال أان أدفع

البغي خبيث لكن أنت خبيث أيًضا فمثل هذا يعاقب بنقيض قصده ال يتخذ مثل هذه ذرا ع للضغط على 
 مثل هؤالء هؤالء خبثاء كلهم ال شك لكن األشرار هلم وسا ل وهللا املستعان.

 بتأذن؟ تفضل.
مثن الكلب خبيث ومهر »قال  -صلى هللا عليه وسلم-يث الذي يليه عن رافع بن خديج أن رسول هللا احلد

بوصف واحد وهي متفاوتة يف اخلبث ال  ةهذه ثالثة أمور موصوف «البغي خبيث وكسب احلجام خبيث
ال شك أن مهر البغي أخبث من مثن الكلب ومثن الكلب أخبث من كسب احلجام وال يقول ابلتساوي إ

عرفنا  «مثن الكلب خبيث»من يقول ابالحتجاج بداللة االقرتان وهي ضعيفة جًدا عند مجاهري أهل العلم 
أن الكلب ال جيوز بيعه ولو اقتضته احلاجة ال جيوز بيعه ولو اقتضته احلاجة شخص احتاج كلب كلب صيد 

ة على هذه األمور ولن احتاج كلب زرع احتاج كلب غنم ماذا يصنع؟ يوجد كالب عند بعض الناس معلم
يستطيع الوصول إليها واحلصول على حاجته إال بدفع قيمتها نقول احلاجة يف مثل هذه الصورة كما قرر 

احلنابلة وغريهم وهو مروي عن اإلمام أنه يف مثل هذه احلالة جيوز الشراء وال جيوز البيع الثمن خبيث ابلنسبة 
صحف بيعه حرام عند مجع غفري من أهل العلم ألن بيعه امتهان للبا ع لكن الدافع احملتاج بيع املصحف امل

له لكن شخص احتاج مصحف والذي بيده ال يدفعه إال بقيمة نقول قاعدة احلنابلة اشرت هذا املصحف 
ابلنسبة للمشرتي حمتاج ما عليه شيء الكالم يف البا ع احتجت كتاب وقف وال وجدت غريه كتاب وقف 

رام نقول أنت حمتاج ومعذور والبا ع قيمته خبيثة قيمة املبيع خبيث على كل أنت حباجته وبيع الوقف ح
حال مثل هذه األمور تقدر بقدرها ال شك أن فيه شوب من التعاون التعاون مع هذا البا ع الذي يبيع 

مهر البغي خبيث مثن الكلب خبيث  »صاحب هذه املكاسب اخلبيثة لكن مع ذلكم األمور تقدر بقدرها 
احتجم وأعطى احلجام أجرته وسأل مواليه أن خيففوا  -عليه الصالة والسالم-النيب  «ام خبيثكسب احلج

وحيتجم ويعطي؟ هذا الكسب أو نقول أن  -عليه الصالة والسالم- «كسب احلجام خبيث»عنه يقول 
ن اخلبث يتفاوت نقول هذا مثن إخراج دم والدم خبيث هذه مهنة سيئة دنيئة ال تليق أبشراف الناس م

يتكسب من ورا ها لكن على كل حال ابلنسبة ألدنياء الناس الذي ال جيدون إال مثل هذه األعمال يقرر 
 -عليه الصالة والسالم-أهل العلم أن مثل هذه املهن أفضل من احلاجة وتكفف الناس وسؤاهلم كون النيب 

عند احلاجة ويبقى أن  عفاحتجم وأعطى احلجام وأعطى أاب طيبة احلجام هذا يدل على اجلواز جواز الد
اآلخذ أيخذ ماالً خبيثًا واخلبث قد يطلق على بعض املباحات اخلبث الثوم والبصل شجراتن إيش؟ خبيثتان 

إين ال أحرم ما »لكن هل هو حرام واال حرام؟ حالل جاء يف صحيح مسلم أحرام هو اي رسول هللا؟ قال 



وية قد يكون قد تكون مادته طيبة ورا حته خبيثة فالوصف ينظر إىل املوصوف من أكثر من زا «أحل هللا
فينظر إليه من أكثر من جهة ويطلق على الثوم حينئٍذ أنه طيب من جهة وخبيث من جهة وجيوز مثل هذا 

 ڎ ڎ ڌ ژإذا انفكت اجلهة وإال لو كان خبيثًا ابملعىن الشرعي لصار حراًما بدليل قوله تعاىل 

بث وصف وهذا الوصف إذا انفكت اجلهة ميكن أن ال شك أن اخل  ٥١١األعراف: ژ  ژ ڈ ڈ
عليه -يوصف به الطيب أما مع احتاد اجلهة فال ألنه يلزم عليه التناقض فكسب احلجام عرفنا أن النيب 

احتجم وأعطى احلجام ولو كان كسبه حمرًما ملا أعطاه ألنه تعاون على اإلمث والعدوان  -الصالة والسالم
يء يعذر أكثر من غريه فمشرتي الكلب معذور عند احلاجة خبالف اب عه مشرتي وعرفنا أن احملتاج إىل الش

املصحف عند من يقول بتحرمي بيعه معذور خبالف اب عه احملجوم معذور يف دفع األجرة خبالف احلجام 
 -عليه الصالة والسالم-نفسه من الزايدات يف العمدة الكربى عن ابن عمر رضي هللا عنه قال هنى النيب 

عسب الفحل الفحل من البها م من الغنم واإلبل والبقر إذا نزا عليها نزا هذا الذكر على األنثى األجرة عن 
تسمى عسب، ومنهم من يقول أن العسب هو املاء ويراد بذلك قيمته على كل حال ما يؤخذ يف مقابل 

وعسب الفحل اإلنزاء على هذه الدواب وكل هذه األمور اليت هي يف األصل مباحة ككسب احلجام 
الشارع حينما يطلق مثل هذه العبارات من أجل أن يتعاون الناس ويتبادلون املصاحل وال تكون الدنيا هي 

مههم احتاج أخوك إىل ما عندك ال يلزم أن يكون كل شيء ابحلساب احتاج إىل حجامة احجم وال أتخذ 
 أتخذ عليه مكسب وحنن نالحظ يف احتاج إىل أن ينزو فحلك على أنثاه من الغنم أو البقر أو البقر ال

األايم األخرية يؤتى هبذا املاء من بلدان بعيدة أبقيام غالية لتحسني النسل كما يقولون وعلى كل حال هذه 
املهن مهن دنيئة ال ينبغي ألشراف الناس أن يزاولوها من الزوا د قوله عن أيب الزبري حممد بن مسلم بن 

واة صحيح مسلم وهو معروف ابلتدليس قال سألت جابرًا هنا انتفت تدرس املكي من رواة الصحيح من ر 
عليه الصالة -هتمة التدليس ألنه صرح ابلسؤال سألت جابرًا عن مثن الكلب والسنور قال زجر النيب 

عن ذلك عن مثن الكلب والسنور وحنن نرى يف أسواق املسلمني السنور يباع والكلب يباع كل  -والسالم
عن ذلك يعين عن مثن  -صلى هللا عليه وسلم- مثل هذه النصوص زجر رسول هللا هذا من التساهل يف

الكلب والسنور الكلب عرفنا أن مشرتيه قد يكون حمتاًجا له يف صيد أو حراسة أو حراسة زرع أو غنم أو ما 
هذا هذا  أشبه ذلك لكن السنور قد حيتاج إليه يف القضاء على على إيش؟ على الفأر قد يقول أان حمتاج إىل

السنور هذا القط هذا اهلر أان حمتاج إليه هل نقول أن حاجتك مثل حاجة من أراد كلب صيد أو زرع أو 
حرث أو ماشية فيباح لك حينئٍذ أن تشرتي هذا السنور سألت جابرًا عن مثن الكلب والسنور فقال زجر 

كان يف مثن الكلب مثن   عن ذلك ونالحظ أن الزجر عن الثمن سواء -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 



السنور الكسب كسب احلجام وليس الزجر عن أصل العقد لئال يتناول االثنني فيكون متأكًدا يف حق 
 اآلخذ دون املعطي.

 هذا يسأل عن شروح العمدة الصغرى اليت حنن بصدد شرحها.
مدة األحكام بفوا د من أعظم شروحها شرح ابن دقيق العيد إحكام األحكام وابن امللقن اإلعالم مبا يف ع

عمدة األحكام طّيب ومن ذلكم تيسري العالم يف موارد األفهام من سلسبيل عمدة األحكام وفيه كتب كثرية 
شروح العمدة أكثر من عشرة لكن من أنفسها وأجودها لطالب العلم املتأهل شرح ابن دقيق العيد على 

ن على طوله أسهل من شرح ابن دقيق العيد صعوبة فيه وتعقيد يف عبارته ومآخذه يعين شرح ابن امللق
وحواشي الصنعاين على شرح ابن دقيق العيد مفيدة جًدا حتل كثري من اإلشكاالت فيعتين طالب العلم هبما 

 وشرح الشيخ ابن بسام شرح متوسط وسهل يدركه آحاد املتعلمني.
 لوغ املرام أو سبل السالم؟وهذا يقول ما األفضل لطالب لشروح بلوغ املرام هل هو فتح العالم شرح ب

فتح العالم صورة لسبل السالم هو مأخوذ حبروف من سبل السالم إال أنه حذف مذاهب املبتدعة حذف 
مذاهب الزيدية واهلادوية اليت أدخلها الصنعاين قصًدا لرتويج الكتاب لرتويج كتابه ألنه يف اليمن وعامة أو 

ت الصنعاين وإن كانوا اآلن نسبة أهل السنة زادت يف اليمن غالب أهل اليمن منهم وهذا يف السابق على وق
 وهلل احلمد.

 هذا يسأل عن السنور ما هو السؤال من برى من اجلزا ر؟
السنور هو القط وهو اهلر وله أمساء كثرية جًدا خيتلف امسه من بلد إىل بلد لكن اهلر معروف مثله القط 

 أيًضا.
 ؟ويسأل أيًضا عن زكاة العسل وما نصابه

 زكاة العسل، من جييب؟
 طالب: ...........

 َعَرض؟ 
 طالب: ...........

 من هو؟ من هو؟
 طالب: ...........

 يعين عرض إذا كان عرض معروض للتجارة فهو كغريه من عروض التجارة زكاته ربع العشر من قيمته.
 طالب: ...........

 كيف؟



 طالب: ...........
 وض التجارة.نصابه نصاب سا ر األموال من عر 

 طالب: ...........
 يقّوم نعم يقّوم وخيرج من قيمته ربع العشر.

 واألسئلة كثرية جًدا يعين ما أدري كيف بنستطيع أن جنيب عليها، كم ابقي على اإلقامة؟
يقول شخص اشرتى سلعة وأعطى البا ع نقوده فلما أراد اسرتجاع ابقي ماله مل يوجد املال الكايف 

له أعطيك املال بعدما يوجد عندي الكايف لذلك ويكون املال عندي عندي البا ع لالسرتجاع فقال 
 واملشرتي أخذ السلعة فما حكم ذلك؟

كيف؟ السؤال ركيك، لكن الذي فهمت منه أن هذا اشرتى سلعة اشرتى سلعة فأعطى البا ع النقود فلما 
يب وإال كيف يسرتجعها؟ أو إبقالة أراد اسرتجاع ابقي ابقي ماله .. كيف؟ كأن هذه السلعة ظهر فيها ع

قال إنه استغىن عن هذه السلعة فقال له صاحبها أان قبلت اإلقالة أو فسخنا العقد للعيب لكن أنت دفعت 
قيمة السلعة أان وهللا ما عندي شيء اآلن اصرب حىت أييت شيء وأعطيك مالك اشرتى سلعة أبلف رايل 

م قبلت أو تبني له أنه ليس حباجة إىل هذه السلعة فذهب إىل فظهر فيها عيب فأرجعها إىل صاحبها قال نع
البا ع فقال أقلين جزاك هللا خري قال قبلت خالص أقلتك اترك السلعة لكن أان وهللا اآلن ما عندي ألف 

عندي مخسما ة ومخسما ة جتي إن شاء هللا ما الذي مينع من صحة هذا التصرف؟ ال مانع منه ينتظر ينتظر 
 ن خاف على اخلمسما ة الثانية إن خاف عليها يرضى ابلسلعة يرضى ابلسلعة.حىت يوجد وإ

يقول ما حكم غيبة الشخص الذي ال أعرفه وال يعرفه أحد السامعني مع العلم أن الشخص الذي اغتبته 
ليس معنا ألننا قد رأيناه يف طريق مزدحم ألنه أخطأ علينا يف قيادة السيارة وحصل بيين وبني زميلي هو 

 ول حرام وأان قول ال؟يق
يعين اعتدى يف طريق الناس اعتدى عليهم يف الطريق إما راح ميني وإما راح يسري وخوفهم روعهم فجاء 

واحد وقال هذا ذكره مبا يسوؤه قال هذا جمنون هذا فيه ما فيه أو دعا عليه بقدر ظلمه هلم إذا كان جمهول 
من فعله هذا مقصد طيب إذا قيل إن شخص روّع  فال غيبة له لكن إذا ذكر بوصفه حبيث حيذر الناس

اآلمنني فحَّط إما راح ميني أو راح يسار يف هذه الطرقات السريعة ال جزاه هللا خريًا وال وفقه وال ابرك هللا فيه 
 حيذر الناس مثل هذا العمل.

 فرتة شرعية بذلك؟ يقول هل الفرتة احملددة لرد السلعة تكون على أساس اتفاق البا ع واملشرتي أو أن هناك



أما إذا اتفاق على وقت للخيار هذا يسمى خيار إذا اتفقوا على وقت على أن يرده املشرتي خالل ثالثة 
أايم أربعة أايم شهر ال أبس األمر ال يعدوهم لكن إذا مل يتفق على وقت فجاء يف النصوص ما يدل على 

 د على الثالث ليس له أن يرد.الثالث فهو ابخليار ثالاًث مثل حديث املصرَّاة فإذا زا
يقول يوجد لدى حمالة التقسيط للسيارات أشخاص يشرتون من من املقرتضني يعين من الذين يشرتون هذه 
السيارات ابآلجل يشرتوهنا نقدا وكذلك عند دخولك احلراج ابلسيارة وبيعها يتلقاك أشخاص فهل هذا من 

 تلقي الركبان املنهي عنه؟
أنه ال يعرف قيمة السلعة ال يعرف ماذا تستحق هذه السلعة وأييت شخص ليغرر  إذا كان الشخص متصور

به فيبيع بنصف القيمة فهذا من التلقي أما إذا كان الشخص وهذا هو الغالب شخص اشرتى سيارة قيمتها 
نقد أربعني ألف اشرتاها خبمسني أقساط فدخل هبا السوق فتلقاه شخص قال له بعشرين ويعرف أهنا 

أربعني وابع عليه نقول هذا ممنوع واال جا ز؟ جا ز هذا هو اللي فرط هذا هو اللي فرط ويف الغالب تستحق 
 أن مثل هؤالء يشرتون بنازل شيء يسري.

يقول حيدث يف بعض املتنزهات أنه يوجد شخص معه جمموعة من البضا ع معه جمموعة من البضا ع ومعه 
عشرة رايالت ويرمي فأي نوع أصابه من البضاعة أخذه  شيء يرمى به مثل املسدس فيأيت الشخص ويدفع

 فهل يدخل هذا ضمن بيع احلصاة أو املنابذة؟
هذا بيع احلصاة وهي أن يرمي احلصاة على بضاعة أو على رأس من الغنم أو على ثوب أو على جمموعة 

 ثياب أي ثوب يقع عليه وهذا منه وهذا من بيع احلصاة.
 قون أصحاب السيارات قبل املعارض حىت يشرتي منهم قبل أن يعرض للبيع؟يقول يوجد يف املعارض من يتل

على كل حال إذا كان هذا املتلقى متصور منه أنه جيهل الثمن وابع ادعى أنه جيهل وابع وادعى الغرر 
 وصار ابلفعل يعين الثمن قليل ابلنسبة ملا تستحقه له اخليار.

 ..اللهم صل وسلم وابرك على عبدك ورسولك حممد.
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فيه أسئلة كثرية بقيت من األسبوع املاضي فلعلنا نبدأ بشيء منها حىت يتمكن اإلخوة أ مة املساجد من 

 ا.إدراك أول الدرس، أسئلة كثرية جدً 
 سم

على نبينا حممد وعلى آله وصحبه بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك 
-أمجعني، قال املصنف رمحه هللا تعاىل ابب العرااي وغري ذلك عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه أن رسول هللا 

ا وعن أيب ا أيكلوهنا رطبً رّخص لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها وملسلم خبرصها مترً  -صلى هللا عليه وسلم
رّخص يف بيع العرااي يف مخسة أوسق أو دون  -صلى هللا عليه وسلم-نيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه أن ال

 مخسة أوسق.
احلمد رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، تقدم يف 

يع الرطب على حديث سابق املزابنة والنهي عنها وأهنا حرام وهي مأخوذة من الزبن وهو الدفع ويراد هبا ب
من متر على األرض والسبب يف ذلك عدم التساوي عدم التساوي ألنه ال ميكن  رؤوس النخل بقدره كيالً 

 «أينقص الرطب إذا جف؟» -عليه الصالة والسالم-التساوي بني رطب وبني جاّف ولذا ملا سأل النيب 
ال جيوز لعدم حتقق التساوي قد حيتاج  هذا األصل يف بيع الرطب ابليابس «فال إًذا»قال نعم قالوا نعم قال 

املرء إىل متر رطب أيكله مع الناس وليس لديهم مثن يدفعه عنده متر ابقي من متر العام املاضي وهو يريد أن 
يشرتي هبذا التمر متر رطب أيكله مع الناس األصل يف هذا املنع جاءت الرخصة يف العرااي العرااي والعرية 

ا ريت عن حكم نظا رها عريت عن حكم نظا رها فيجوز هلذا احملتاج أن يشرتي رطبً استثنيت من املزابنة فع
من متر جاّف ولو مل تتحقق املساواة وهذا مستثىن من احلكم السابق وال  على رؤوس النخل مبقداره كيالً 

بع »السابق  يقول قا ل ملاذا مل يوجَّه هذا احملتاج إىل أن يبيع اليابس ويشرتي رطب؟ كما و ّجه يف احلديث
ملاذا مل يقل له بع هذا اليابس ابلدراهم اجلاف ابلدراهم واشرت  «ااجلمع ابلدراهم واشرت ابلدراهم جنيبً 

ا ملاذا مل يوجه مل يقال له هكذا؟ ألن األول متفكه عنده رطب يبيعه برطب وأما الثاين فهو يريد ابلدراهم رطبً 
اهم خلسر خسارة كبرية السيما إذا جاء التمر اجلديد يف الرطب أيكل مع الناس وعنده جاف لو ابعه ابلدر 
ا أبن املعّول على النص النص هو الذي أابح مثل هذه مقارنته ابلتمر القدمي ال شك أنه سوف يتضرر علمً 

الصورة ومنع تلك الصورة رّخص لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها هذا وجه من أوجه تسمية العرية هبذا 
ملالحظة حال هذا احملتاج أن يشرتي رطب ابجلاف على أن يتحد الكيل ة حلال احملتاج االسم وأهنا مالحظ

ابخلرص واملكيال ما على رؤوس النخل خيرص فيقدر مبا ة صاع ما يت صاع ثالمثا ة صاع على اخلالف يف 



مبالحظة حال ة من أهل العلم من يفسر العريَّ  ،ذلك الذي سيأيت إن شاء هللا بقدره من اليابس من اجلاف
صاحب الرطب كان العرب حينو بعضهم على بعض ويراعي بعضهم مصلحة بعض ويشفق بعضهم على 

بعض فكانوا إذا وجد عندهم الرطب أيتون إىل الفقري فيقولون له مثرة هذه النخلة أو هذه النَخالت لك كله 
ويكفي ولدك على أال  أنت وأوالدك على التدريج إبمكانك أن أتيت وخترف من هذا النخل ما يكفيك

تتعدى هذا النخل احملدد مث يتضرر صاحب البستان يتضرر صاحب البستان بكثرة دخول هذا عليه من 
أجل اخلراف فيقول له بعين هذا التمر الذي على رؤوس النخل هبذا التمر الذي على وجه األرض هذا 

الحظ فيها مصلحة احملتاج أو مصلحة تفسري لبعض أهل العلم واحلكم واحد كله مزابنة سواء قلنا إن امل
صاحب النخل ألن بعض الناس يكون عنده بستان كبري مث يشفق على جاره أو قريبه احملتاج فيقول هذه 

ألن بعض الناس  ؛النخالت لك مخسة أوسق فما دون مث يتضرر صاحب البستان من كثرة ما يدخل هذا
الذي أحسن إليه قد ال يتحنّي األوقات املناسبة  يكون فيه شيء من اللؤم هذا حيسن عليه مث هذا الذي

للخراف قد ال يتحني الوقت املناسب يشوف له وقت ال يكون فيه هذا صاحب البستان هو وأوالده 
منتشرون يف املزرعة بعض الناس ال حيسن فيتضرر صاحب البستان ويقول هلذا الفقري احملتاج خالص بع يل 

ن النخل الذي على وجه األرض جمذوذ وجاهز رّخص لصاحب العرية هذا التمر الذي على رؤوس النخل م
ا وهذا وهذه ا أيكلوهنا رطبً أن يبيعها خبرصها أن يبيعها خبرصها يعين من التمر اجلاف وملسلم خبرصها مترً 

ا ا أيكلوهنا رطبً الرواية تؤيد التفسري األول للعرية ملسلم خبرصها رخص لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها مترً 
رخص يف بيع العرااي يف مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق  -عليه الصالة والسالم-وعن أيب هريرة أن النيب 

مخسة أوسق؟ أو قال دون مخسة  -عليه الصالة والسالم-أو هذه للشك شك من الراوي هل قال النيب 
أن  البستان لصاحبأوسق أو قال دون مخسة أوسق هذا الشك يثري شبهة يف اخلمسة فهل جيوز للمحتاج و 

املقصود أن اخلمسة مشكوك فيها واجملزوم به ما  ؟يتعامل هبذا املقدار اخلمسة كاملة أو ال جيوز إال فيما دون
دون اخلمسة فمن أهل العلم من يقول جيوز يف اخلمسة ويطرح الشك اللي هو ما دون اخلمسة ومنهم من 

ابلقدر الذي يتفق عليه يف العرااي إىل اخلمسة وهذا هو يقول اجملزوم به ما دون اخلمسة فال جيوز أن يبلغ 
ثالمثا ة صاع املسألة مفرتضة يف  ؟ا واخلمسة األوسق كم تكوناألحوط اخلمسة األوسق الوسق ستون صاعً 

ا حلاجته فهل دفع تالَحظ حاجته يف هذا وخيرج عن األصل الذي هو املنع دفعً شخص حمتاج شخص حمتاج 
هل يعين هذا أن أهل هذا البيت حيتاجون   ؟ر ثالمثا ة صاع؟ ثالمثا ة صاع وش معناهاحلاجة يكون هبذا القد

كل يوم صاع من التمر؟ احلاجة اآلن ثالمثا ة صاع والذي قررها وحددها الشرع وإذا كانت حاجته أقل من 
اجة ألهنا على ثالمثا ة صاع جيوز له أن يتعامل هبذه هبذا النوع يف الثالمثا ة كاملة أو يقتصر على قدر احل

بعض  وحينئذٍ  ؟أو نقول إن أو هنا للتقسيم وليست للشك ؟خالف األصل للحاجة واحلاجة تقدر بقدرها



 احملتاجني حيتاج إىل ثالمثا ة صاع وبعض احملتاجني حيتاج إىل دون مخسة أوسق دون ثالمثا ة صاع وحينئذٍ 
حمتاجون إىل أن أيكلوا رطب مع الناس  تكون احلاجة بقدرها فالذي ال حيتاج رجل وزوجته يف بيت وهم

مثل هؤالء ميكن يكفيهم وسق واحد طول السنة يكفيهم وسق واحد هل جيوز هلؤالء أن أيخذوا مخسة 
أوسق؟ نقول هذا مقيد ابحلاجة واحلاجة تقدر بقدرها لو افرتضنا أن هذا احملتاج عنده أربعة بيوت كل بيت 

عشرة أوالد وهؤالء حباجة إىل عشرة أوسق ما يكفيهم مخسة  مملوء عنده أربع زوجات وكل زوجة عندها
أوسق نقول الشرع حدد اجلواز ابخلمسة أوسق فما دون هل ملثل هذا احملتاج أن يتعامل ابلعرية مع شخص 
خبمسة أوسق ومع آخر خبمسة أوسق أخرى أو ليس له ذلك؟ املسألة قيدت ابحلاجة ما قيدت ابحلاجات 

ال جيوز  ؟ته تندفع بوسق واحد جيوز له أن أيخذ أكثر أو ال جيوز ألنه خالف األصلقلنا أنه إذا كانت حاج
لكن إذا كانت حاجته ال تندفع إال بعشرة أوسق مثل ما قلنا أربعة بيوت كل بيت فيه عشرة أشخاص ال 

ا جيوز له أن يتعامل مع شخص واحد هبذه الصورة لكن لو قال أان أتعامل مع هذه ابلقدر احملدد شرعً 
ال تنتهي احلاجة قد يتعامل مع اثلث ورابع  ا وحينئذٍ وأذهب إىل آخر وأتعامل معه ابلقدر احملدد شرعً 

ويتحايل على حتليل ما حرم هللا من بيع املزابنة وعلى هذا مينع من الزايدة على مخسة أوسق مهما كانت 
صل لى خالف األصل ألن األحاجته مهما كانت حاجته واحلاجة كما ذكران تقدر بقدرها ألن هذا جاء ع

أبيحت هذه الصورة للحاجة واحلاجة تقدر بقدرها نظري ذلك من أذن له يف  حاملنع يف مثل هذا البيع فأبي
األكل من امليتة هذا مضطر إن مل أيكل من هذه امليتة ميوت أ ذن له أن أيكل من امليتة للضرورة هل جيوز له 

أو أيكل بقدر ما يقيم صلبه ويدفع به هذه الضرورة أيكل بقدر  ؟أن يشبع ابعتبار أنه أ ذن له أن أيكل
ا يف طريقه يشبع واال ما يشبع؟ أو نقول حاجته أيكل بقدر حاجته ولذا لو غلب على ظنه أنه ال جيد شيئً 

يقال له ال  امحل معك ما يدفع عنك هذه الضرورة إن احتجت إليه إذا غلب على ظنه أنه ال جيد وحينئذٍ 
 يح للضرورة والضرورة تقدر بقدرها.ا إمنا أبتشبع ألن هذ

رت قد أ بِّ  من ابع خنالً »قال  -صلى هللا عليه وسلم-وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا 
وعنه  «ا فماله للذي ابعه إال أن يشرتط املبتاعمن ابتاع عبدً »وملسلم  «فثمرها للبا ع إال أن يشرتط املبتاع
 «ا فال يبعه حىت يستوفيهمن ابتاع طعامً »قال  -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا تعاىل عنه أن رسول هللا 

 وعن ابن عباس رضي هللا عنهما مثله. «حىت يقبضه»ويف لفظ 
قد  من ابع خنالً »قال  -صلى هللا عليه وسلم-نعم حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا 

أو أِبرت ابلتشديد والتخفيف واملراد بذلك معىن التأبري هو التلقيح يؤخذ شيء من طلع الذكر من  «تأبِّر 
إال » ..ابع خنل «قد أبرت فثمرها للبا ع من ابع خنالً »النخل ويوضع بني ما تنتجه األنثى هذا هو التأبري 

وغريها وهل تدخل يف اإلطالق ريد سب واجلَ النخل يطلق على إيش؟ على اجلذع والع   «أن يشرتط املبتاع



الثمرة أو ال تدخل؟ هل يدخل يف إطالق النخل الثمرة أو ال يدخل؟ يعين لو قدر أن هذا احلديث ما هو 
موجد هذا احلديث ما هو موجود نفرتض أنه ما وجد هذا احلديث فعند زيد من الناس خنلة مشتملة على 

ج أن يقول أان أشرتي النخلة بثمرهتا أو يكفي أن يقول هل حيتا ا والتمر سب والطلع أيضً اجلذع كامل والع  
أو نقول النخلة شيء والثمرة شيء  ؟أشرتي النخلة ويثبت تبعها كل ما حوهلا كل ما يطلق عليه االسم

 آخر؟
  طالب: ............

تقول  الثمرة موجودة هذه خنلة التمر يتدىل منها موجود فقلت لزيد من الناس بعين هذه النخلة حيتاج أن
النماء مناء السلع ينقسم إىل متصل ومنفصل متصل ومنفصل أنت إذا  ؟بعين هذه النخلة بتمرها أو ال حيتاج

اشرتيت شاة يف جوفها محل وعلى ظهرها صوف ويف ثدييها لنب حيتاج أن تقول بعين هذه الشاة بصوفها 
ور كلها متصلة هبا ال يلزم من ذلك أو تقول بعين هذه الشاة ابعتبار أن هذه األم ؟ولبنها ومحلها؟ حيتاج

النماء املتصل لكن إذا إذا قلت إذا رأيت مع زيد من الناس شاة ومعها  ؟ذكر هذه األمور واشرتاطها معها
هذا  ؟رخلة متشي معها هل حيتاج أن تقول بعين هذه الشاة وهذه الرخلة واال ما حيتاج هاولد ميشي مع

 منفصل ال بد أن تذكر التمر يف حكم املنفصل واال املتصل؟
  طالب: ............
 متصل واال منفصل؟

  طالب: ............
هو وإن كان متصل حقيقة إال أن احلديث يدل على أنه بعد التأبري يف حكم املنفصل وقبل التأبري يف حكم 

 «رت فثمرها للبا ع إال أن يشرتط املبتاعقد أبِّ  خنالً من ابع »احلديث  ؟ظاهر واال ما هو بظاهراملتصل 
يشرتط املشرتي بعين هذه النخلة على أن تكون هي ومثرهتا أان أريد أن أشرتي هذه النخلة بطلعها بثمرهتا إذا 
اشرتط ال أبس املسلمون على شروطهم لكن إذا مل يشرتط فبعد التأبري الطلع للبا ع ألنه هو الذي تعب عليه 

التأبري الطلع إليش ملن؟ للمشرتي وهي من جهة تشبه املنفصل ومن جهة أخرى فيها شوب اتصال وقبل 
 أنيت إىل الشاة يف املثال السابق الشعر والظفر عند أهل العلم الشعر والظفر هل مها متصالن أو منفصالن؟ 

  طالب: ............
وسيأيت ذلك أو  ؟والظفر نعم متصل واال منفصلقاعدة قاعدة ذكرها ابن رجب وغريه يف القواعد الشعر 

اإلشارة إىل ذلك يف حكم بيع امليتة يف احلديث الذي يليه مجع غفري من أهل العلم يقولون الشعر والظفر يف 
حكم املنفصل يف حكم املنفصل عند من يقول بنقض الطهارة مبس املرأة إذا مس شعرها واال ظفرها ينتقض 

بظفره ينتقض واال ما.. نقول حكم املنفصل ملاذا؟ ألنه ال حتل  وأذا مسها بشعرها إ ؟وضوؤه واال ما ينتقض



ا وإن كان يف ابب األميان والنذور حينث إذا مسه إذا إذا حلف أال احلياة وال حيس به فهو منفصل حكمً 
حكم  ميس شاة فوضع يده على ظهرها قلنا حنثت عليك عليك الكفارة قال اي أخي أنتم تقولون الشعر يف

املنفصل وش معىن ما ينقض الوضوء وهنا تقولون احنث نقول حينث ملاذا؟ األميان والنذور مبناها على 
ا األعراف ويف العرف إذا وضع يده على ظهر الشاة وإن كانت موضوعة على الشعر يكون مسها عرفً 

لبا ع وملسلم وهذا احلديث يف رها اولو أبَّ  ههذا اشرتط الثمرة فهي ل «إال أن يشرتط املبتاع»حينث  وحينئذٍ 
ف عزاه ملسلم فقط؟ ألنه حبث عنه يف كتاب ا ملاذا املصنِّ احلقيقة متفق عليه وهو خمرج يف البخاري أيضً 

كثري من أهل العلم حكم عليه أنه ليس يف البخاري   البيوع يف كتاب البيوع فلم جيده يف البخاري وحينئذٍ 
هذا وهم وال يوجد يف البخاري ألن البخاري له مالحظ دقيقة ة للبخاري أن حيكمون على أحاديث معزوّ 

قد جيعل احلديث يف غري مظنته ألمر خفي دقيق حلظه مل يلحظه غريه هذا من فقهه رمحه هللا فاإلمام رمحة 
هللا عليه كثري من أهل العلم يقولون حديث ضباعة بنت الزبري يف االستثناء يف احلج مل خيرجه البخاري 

حجي واشرتطي فإن لك على »البخاري خرجه ملاذا؟ قالت إين أريد احلج وأجدين شاكية قال  والواقع أن
ألنه حبث عنه يف كتاب  ؟قال بعض العلماء قال ما خرجه البخاري وهو يف البخاري ملاذا «ربك ما استثنيت

احلج يف اإلحصار يف الفوات ما فيه شيء من يتصور أن البخاري يضع هذا احلديث يف كتاب النكاح؟ من 
آية املنافق ثالث إذا حدث  »ا يتصور؟ أن البخاري يضع هذا احلديث يف كتاب النكاح ملعىن دقيق جدً 

ييب خيرج هذا احلديث يف كتاب الوصااي  من يتصور أن البخاري «كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان
وهكذا فعلى طالب العلم أال جيزم بنفي احلديث من خالل البحث يف موضوعه فإن البخاري له مالحظ 

عن املتعلمني ولذا احلافظ عبد الغين من كبار احلفاظ عزاه ملسلم  دقيقة ختفى على كثري من أهل العلم فضالً 
العبد له  «ا فماله للذل ابعه إال أن يشرتط املبتاعمن ابتاع عبدً »تعان وهو موجود يف البخاري وهللا املس

مال؟ العبد له مال ميلك العبد؟ ال ميلك العبد ال ميلك وإن قال مالك أنه ميلك ابلتمليك على كل حال 
ا على قول مالك إذا ملكه العبد فماله تبع ماله للذي ابعه لسيده إال أن يشرتط املبتاع يقول اشرتيت هذ

العبد وما لديه من مال على قول من ال يرى وهم األكثر أن العبد ال ميلك ابلتمليك كيف يكون له مال؟ 
أدواته اخلاصة به ثوبه مشاغه حذاؤه نظارته قلمه هذه أمواله تنسب إليه ابعتبار أنه هو الذي يباشرها وهذه 

ن يشرتطها املبتاع؟ مقتضى احلديث أهنا ا له يف البيع أو تكون لسيده الذي ابعه إال أاألموال تكون تبعً 
صلى هللا عليه -للسيد للذي ابعه إال أن يشرتط املبتاع حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا 

يعين حىت  «ا فال يبعه حىت يستوفيها فال يبعه حىت يستوفيه من ابتاع طعامً من ابتاع طعامً »قال:  -وسلم
يكون ابلكيل والوزن ولذا جاء ابللفظ اآلخر ويف لفظ حىت يقبضه وهذا أعم يقبضه بكيله أو وزنه االستيفاء 

من ابتاع » فالقبض أعم من االستيفاء ابلكيل والوزن ومازال األمر يف الطعام أو موزوانً  من أن يكون مكيالً 



ا حىت هنى أن يبيع الرجل طعامً  «ا فال يبعه حىت يستوفيهمن ابتاع طعامً »وعن ابن عباس مثله  «اطعامً 
قبض يستوفيه ويف لفظ ملسلم حىت يقبضه ويف آخر حىت يكتاله وعلى هذا ال جيوز بيع الطعام حبال حىت ي  

 ؟وحىت يستوىف إن بيع ابلكيل يستوىف ابلكيل إن بيع جزاف يستوىف إبيش؟ جزاف واال ال بد أن يكال
لكيل والوزن هذه سيارة وقفت يف وعرفنا أن االستيفاء يكون اب «ا فال يبعه حىت يستوفيهمن ابتاع طعامً »

وعلى ظهرها ألف صندوق من التمر نقول فّرق هذه الصناديق يف املكاييل أو املوازين أو  سوق التمر مثالً 
تباع ابلصندوق هكذا مىت حنتاج إىل أن نستوفيها ابلكيل اآلن بيع التمر جزاف جيوز  ؟يكفي أن تباع جزاف

اع واال ما تباع؟ بغري كيل ميكن  أن تباع جزاف؟ ميكن إذا بيعت بغري صربة متر كومة متر تب ؟واال ما جيوز
جنسها إذا بيعت بغري جنسها لكن إذا بيعت بتمر ال بد من الكيل إذا بيعت ابلدراهم تباع جزاف ومثل 

ال جيوز أن يبيعه املشرتي حىت  هذا التمر الذي مثلنا به وهو على ظهر السيارة يباع ابلصندوق وحينئذٍ 
لع هنى أن تباع السلع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم ه وجاء ما هو أعم من ذلك هنى أن تباع السِّ يقبض

منهم من قال السلع مطلقة والطعام مقّيد والقبض واحليازة خاص ابلتمر ابلطعام إال أن ابن عباس يرى أن 
عام والطعام لفظ خاص  يكون من ابب العموم واخلصوص السلع لفظ هذا يعمل به وذاك يعمل به وحينئذٍ 

والتنصيص على بعض أفراد العام حبكم موافق حلكم العام ال يقتضي التخصيص وعلى هذا ال بد من القبض 
يف السلع كلها ولذا يقول ابن عباس وما أرى بقية السلع إال كذلك يعين مثل الطعام ال بد أن تقبض ال بد 

لسلع أن تباع السلع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم أن تستوىف واستيفاء كل شيء حبسبه هنى أن تبتاع ا
ا إال أنه يراد به اخلصوص هل هو خمصوص ابلطعام؟ خيص ابلطعام واال ال؟ ألن عندان لع وإن كان عامً والسِّ 

السلع لفظ عام الطعام خاص خيص اخلاص هبذا العام هبذا اخلاص الطعام أو نقول احلكم حكم العام 
يص ولذا قال ابن عباس وال أرى بقية السلع إال كذلك مثل هذه الصورة ال واخلاص فال يقتضي التخص

يقتضي التخصيص لكنه مع ذلكم هو عام أريد به اخلصوص حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم اشرتيت أرض  
كيف حتوزها إىل رحلك ميكن؟ ميكن حتوز األرض إىل رحلك؟ ما ميكن اشرتيت ألوف األطنان من من 

لما ال ميكن حيا ؟ة الكبرية كيف حتوزها إىل رحلكالبضا ع الثقيل بينك  ىزته إىل الرحل يقبض ابلتخلية خي 
يقول مجع من أهل العلم أو مجهور أهل العلم أن قبض كل شيء حبسبه قبض كل شيء  وبينه وعلى وحينئذٍ 

ازهتا وإن  ا فال بد من حيحبسبه على كل حال ال جيوز لك أن تتصرف ابلسلع حىت تقبضه إن كانت طعامً 
كانت غري طعام فاألمر فيها أخف لوجود اخلالف لكن إذا أمكن نقلها فهو األصل وإن مل ميكن فبالتخلية 

واملثال الذي ذكرانه شخص جاء بسيارة على ظهرها مئات الصناديق من التمر وحرج عليها يف السلعة طعام 
ا الذي اشرتى يريد أن يبيع هل سوق التمر وابعها كم الصندوق مخسة عشر عشرين ثالثني نصيبك هذ

أو نقول يكون حكمه حكم السلع األخرى  ؟نقول يلزمك أن حتوز هذا التمر إىل رحلك مث تبيعه مىت شئت



أو نقول هذا طعام ال بد أن تستوفيه وأن حتوزه إىل رحلك مث بعد  ؟اقبضه مبثل ما تقبض غريه من السلع
هذه األلفاظ تدل  «حىت يقبضه»ويف لفظ  «يبعه حىت يستوفيها فال من ابتاع طعامً » ؟ذلك أتيت به لتبيعه

على أنه ال يلزم أن ينقله من مكانه بل يقبضه القبض املعترب ويستوفيه ابلكيل والوزن على ما تقدم لكن هنى 
خترج هذا التمر من  أن تبتاع السلع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم يقتضي أنه ال بد من نقلها وحينئذٍ 

ا آخر وهذا هو األحوط لكن هل الناس يفعلون هذا؟ يف أحد يفعل هذا؟  إذا أردت أن جتلبه يومً السوق مث
إذا اشرتى سيارة على ظهرها مئات الصناديق من التمر وهو يريد بيعها ال يريد كنز هذا التمر وأكله وادخاره 

بثالثني وهو مكانه ال شك أن  ال، يريد البيع يبيعه اشرتاه الصندوق بعشرين حيرج عليه أو يقطعه الصندوق
الورع أن حيوزه إىل رحله مث جيلبه مرة أخرى وهذا أبعد عن الشبهة من زوا د الكربى عن عثمان بن عفان 

وال شك أن هذا  «إذا بعت فِكل وإذا ابتعت فاكتل»قال:  -عليه الصالة والسالم-رضي هللا عنه أن النيب 
إذا  «وإذا ابتعت»ألنه أبرأ للذمة ين إذا بعت فاستعمل املكيال يع «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل»أبرك 

اشرتت فاكتل، واحلديث معلق يف البخاري بصيغة التمريض وي ذكر عن عثمان ومقتضى الرمز )خ( أنه يف 
البخاري أصل من األصول ألن عالمة التعليق غري عالمة ختريج األصول رمز التعليق إيش؟ خاء اتء )خت( 

إذا »البخاري أخرجه معلقا وهنا قال )خ( ويف هذا إيهام أن البخاري خرجه يف األصول  هبذا نعرف أن
ا أمر ابالكتيال وأقل األحوال االستحباب أقل أيضً  «وإذا ابتعت فاكتل»هذا أمر ابلكيل  «بعت فكل

ها شعري أتكل منه طالت مدته األحوال وإن كان األصل الوجوب يف األمر عا شة رضي هللا عنها كان عند
  يقولطالت مدة هذا الشعري فكالته ففين 

ا وشراء ومجع من أهل العلم هذا أحوط ال شك وأبرأ للذمة بيعً  «إذا بعت فكلك وإذا ابتعت فاكتل»
كل منه مدة عا شة ملا كالت الشعري فين وقبل اكتياله أتا يبارك له إذا امتثل هذا األمر يقولون أبرك أيضً 

ما وجه ذلك؟ السلعة قبل كان مبارك وملا كالته فين ذهبت عنه الربكة ما وجه ذلك؟   لة وهو شيء يسري طوي
لكت هذا الشعري ما ة صاع لكها إمنا متلك ابلكيل واالستيفاء الدقيق إبراء للذمة إبراء للذمة فإذا م  متام مِ 

ك أن هذا أبرأ للذمة فإذا اشرتيته ومت ا بعد اآلخر حىت تتم املا ة ال شابتعته اكتل هات صاع وكله واحدً 
لئال تنزع منه الربكة ملاذا؟ ألن مسألة ال تكله  ملكك عليه ووديته البيت سواء كان شعري حنطة متر حينئذٍ 

الكيل كل يوم تدخل للمستودع زاد نقص تعدد ما شاء هللا هذا ابقي واحد اثنني ثالثة أربعة ليش نقص 
ل هذا يدل على عدم الثقة ابهلل عز وجل أنت واثق مبا  عندك من التموين هذا ليش زاد هذا ابملستودع مث

ا على ما يقول الناس ليش زاد واحد ليش نقص واحد اتركه فإذا انتهى قالوا انتهى وهات غريه ال تكون دقيقً 
 يف مثل هذه األمور ليبارك لك يف ذلك وبعض الناس إذا دخل البيت أو ما ينحل املستودع ليش زاد هذا

ض أمره إىل هللا واعتمد عليه واتكل عليه وترك األمور كما ليش نقص هذا هذا يعاقب بنزع الربكة ومن فوّ 



هي متشي ابلربكة على ما يقول الناس يبارك له فيه ومىت ما فين مىت ما انتهى يقال هات ومن هذه احليثية 
قد يقول قا ل أن بعض الناس  ا دليل على شيء من عدم الثقة ابهلل عز وجلالدقة يف احلساابت أيضً 

حيسبون بدقة امليزانية الراتب كذا خيرج منه كذا لكذا وكذا وكذا وهذا على مستوى الدول أو على مستوى 
األفراد امليزانيات وبعض الناس أييت ابلراتب ويرمي ابلصندوق وكل يوم يسحب منه ما حيتاج ويبارك له فيه 

نده ملاذا؟ ألن هذه الدنيا ليست مقصد هي دار ممر ليست دار مقر ودليل على أنه واثق ابهلل مطمئن مبا ع
عليه الصالة -لكي حتسب وتتعب نفسك وتفين عمرك فيما ال ينفع زاد نقص انتهى فين ليش؟ الرسول 

ا أرصده ا أتيت علي اثلثة وعندي منه دينار إال دينارً ما أحب أن يكون يل مثل أحد ذهبً »يقول:  -والسالم
ينفقه من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله  «إال أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا» مث قال «لدين

هذا األصل وهللا كم بقي من الراتب وكم انتهى من الراتب وكل حيسب وكل.. هذا دليل على عدم الثقة 
نفق على نفسه ابهلل عز وجل ولذا ملا كالت عا شة رضي هللا عنها الشعري فين والذي يرتك أموره ويسرف وي

 ٹ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژوعلى من حتت يده مع التوسط واالعتدال بغري إسراف وال تقتري 

ر ويصري عالة على ليس معىن هذا أن اإلنسان يبذِّ   ٩١اإلسراء:  ژ یی  ی ىئ  ىئ ىئ ژ  ٩٢اإلسراء:  ژ ٹ
بد أن يتوسط يف أموره ويضع يف ا له ال، ال ا للمال مناعً الناس يتكففهم ال، وليس معىن هذا أن يكون مجاعً 

الذي ال يوصله ويبلغ إىل مرضاة هللا عز  احسابه ونصب عينيه أن الدنيا ليست غاية إمنا هي ممر ومتاعه
غىن النفس ليس الغىن » -عليه الصالة والسالم-وجل هذا ال ينفعه هذا وابل عليه والغىن كما قال النيب 

وهو مبسوط ومراتح غين النفس وكم من غين عنده األموال  به يسريكم من شخص مرتَّ   «عن كثرة العرض
بل عليه من الشح واهللع والبخل نسأل هللا العافية فهذا الطا لة املاليني ومع ذلكم هو يف حكم الفقراء ملا ج  

 منه وهللا املستعان نعم حديث جابر. الفقراء أحسن حاالً 
 بتأذن؟ تفضل.

 نعم.
إن هللا »يقول عام الفتح  -صلى هللا عليه وسلم-عنهما أنه مسع رسول هللا وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا 

فقيل اي رسول هللا أرأيت شحوم امليتة فإنه يطلى هبا السفن  «ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام
 -صلى هللا عليه وسلم-مث قال رسول هللا  «ال، هو حرام»ويدهن هبا اجللود ويستصبح هبا الناس؟ فقال 

 مجلوه أذابوه. «قاتل هللا اليهود إن هللا تعاىل ملا حرم شحومهما مجلوه مث ابعوه فأكلوا مثنه»عند ذلك 
صلى هللا عليه -يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أنه مسع رسول هللا 

إن هللا »حّرم ابإلفراد  «إن هللا ورسوله حّرم»هو مبكة يف السنة الثامنة من اهلجرة يقول عام الفتح و  -وسلم
إن هللا ورسوله »مع ربه عز وجل  -عليه الصالة والسالم-ويف هذا أتدب من النيب  «ورسوله حّرم بيع اخلمر



ليه الصالة ع-ما لئال يضم ضمريه إىل ضمري هللا عز وجل وجاء اإلنكار من النيب ما قال حرَّ  «حرم
بئس خطيب القوم أنت قل ومن يعص »على اخلطيب الذي قال: ومن يعصهما فقد غوى فقال  -والسالم

تساوي أو تداين مرتبة هللا  -عليه الصالة والسالم-لئال يتوهم متوهم أن مرتبة النيب  «هللا ورسوله فقد غوى
أن » يف مثل هذه الصورة جاءت التثنية  الضمريفمن خطر على ابله ذلك ال جيوز له حبال أن يثينِّ  لعز وج

عن حلوم احلمر »يف حديث أيب إيش؟  «إن هللا ورسوله ينهيانكم» «يكون هللا ورسوله أحبَّ إليه مما سوامها
أن يثين وليس لغريه أن  -عليه الصالة والسالم-جاءت التثنية فمن أهل العلم من يقول أن للنيب  «األهلية

عليه -يفعل ذلك ومنهم من يقول أن حديث النهي حديث حديث االستدراك على اخلطيب منسوخ بفعله 
ليه الصالة ع-وعلى كل حال من األدب أال جيمع بني ضمري هللا عز وجل وضمري رسوله  -الصالة والسالم

ا ما نرى وهذا قد يوجد يف املساجد فوق احملراب فوق احملراب دا رة مكتوب فيها هللا وهنا كثريً   -والسالم
عليه الصالة -احملظور هنا يف التثنية قد يرد يف مثل ذاك ألنه وضع اسم الرسول  ؟حممد حكم هذا العمل

دا رة فيها لفظ اجلاللة وحتتها حممد ينتفي جبانب اسم اجلاللة وعلى حد سواء يعين لو وضعت  -والسالم
احملظور واال ما ينتفي؟ إذا وضعتا متقابلتني يعين هذه يف متساويتني من كل وجه قد يقول قا ل إن هذا يشم 

منه التسوية وقد يقال السيما إذا مل يرد على خاطر من فعل ذلك هذه التسوية ملاذا؟ ال جيوز مثل هذا 
ن أشهد أ «ال أذكر حىت تذكر معي»قال   ٤الشرح:  ژ ڭ ڭ ڭ ژقوله جل وعال  العمل وقد جاء يف تفسري

ا رسول هللا فمن هذه احليثية ال مانع أن يذكر مثل هذا وأنه ال يذكر هللا إال ال إله إال هللا أشهد أن حممدً 
يف بلد أو ألن هللا هو الذي رفع ذكره لكن إذا شككنا أو كنا  -عليه الصالة والسالم-يذكر معه النيب 

 يكتب لكنهم ال ا للذريعة أحياانً جمتمع قد خيطر على ابل أحد من أولئك أن التسوية ينبغي أن مينع سدً 
عل يف صف واحد أحياانً   يكتب يف بعض الدوا ر السيما العسكرية هللا فوق مث جيعلونه يف صف واحد ال جي 

حتتها من هنا مث املليك مث الوطن هذا ما فيه مساواة احملظور لو جعلت يف صف واحد مع أنه من وجهة 
إن هللا »نظري ينبغي أال يكتب مثل هذا ابلكلية هو ليس فيه مساواة لكنه ينبغي أال يكتب مثل هذا 

ا حرم مثنه ويف حكم اخلمر  عين ملا فيه من اإلسكار قد ح رم شربه وهللا إذا حرم شيئً ي «ورسوله حرم بيع اخلمر
كل ما يزيل العقل ويغطيه مما هو مثله يف اإلسكار أو فوقه فال جيوز بيعه ال ملسلم وال لكافر كما أنه ال 

عام الذي يراد مليتة هنا من الجيوز ختليله والتحايل على أكل مثنه ابلتخليل حرم بيع اخلمر وامليتة ألهنا جنسة وا
 أكله من امليتة جيوز بيعه واال ما جيوز جيوز بيع السمك امليت واال ما جيوز؟  حبه اخلصوص فما أبي

  طالب: ............
 نعم كيف؟

  طالب: ............



 جيوز بيعه واال ما جيوز؟
  طالب: ............

 كيف؟ 
  طالب: ............

جاز أكله وهو ميتة ال يدخل يف التحرمي ال يدخل يف التحرمي جيوز بيع اجلراد وهو ميت  املقصود أنه إذا
 م.والسمك واحلوت وهو ميت ألنه جيوز أكله وهو ميت واخلنزير اخلنزير حمرَّ 

 خيرجه ألنه مقفل على أحد اإلخوة. يقول هذا جيب ذهيب يرجى منه أن
ا فهو جممع على حترميه على حترمي أكله وتبعً   ٣املا دة:  ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژا اخلنزير حمرم إمجاعً 

واألصنام اليت هي سبب ضالل اإلنسان يف القدمي واحلديث فبيع  لذلك حيرم مثنه فال جيوز بيعه حينئذٍ 
ا إذا بيعت على هيئتها مع بقاء امسها لكن لو قدر أن هذه األصنام أو الصلبان من ذهب األصنام حمّرم اتفاقً 

يستفاد منه ألهنا يف األصل طاهرة واملنع منها إمنا  ؟ارت ذهب خام يستفاد منه أو ال يستفادوأذيبت وص
 هو ألمر طارئ وهو عبادهتا من دون هللا عز وجل مادام املنع منها ألمر طارئ وزال هذا املانع فإنه حينئذٍ 

مي خبالف اخلمر فإنه ال جيوز بيعها سواء زال بنفسه أبن وقعت وحتطمت أو احرتقت وذابت أو أزاله اآلد
ال مانع من بيعها خالًّ  جيوز بيعها وال جيوز التحايل على بيعها بتخليلها أما إذا ختللت بنفسها فإنه حينئذٍ 

فقيل اي رسول هللا أرأيت شحوم امليتة؟ امليتة امليتة جبميع ما حتويه من جلد وحلم وعظم وكرش ولنب وأنفحة 
يستثىن من ذلك الشعر والظفر  «أميا إهاب دبغ فقد طهر»بغ لد إذا د  وما أشبه ذلك يستثىن من ذلك اجل

ألنه يف حكم املنفصل احلنفية وبه يقول شيخ اإلسالم يقول العظم ال حتلها احلياة فإًذا ال يدخل يف مسمى 
جيوز بيعه مثل  امليتة فيجوز بيعه األنفحة كذلك اللنب كذلك جيوز بيع لنب امليتة ألنه مما ال حتله احلياة وحينئذٍ 

هال »الشعر مثل الظفر واجلمهور على حترمي بيع مجيع ما حواه اجللد مع استثناء ما استثين من جلد امليتة 
أميا » «ذكاة األدمي دابغه»ويف رواية  «دابغ األدمي طهوره»قلنا ميتة قالوا إهنا ميتة قال  «انتفعتم إبهاهبا

وم املغرقة يف التعميم فالدابغ مطهر للجلد أاي كان نوعه هذا من صيغ العم «أميا» «إهاب دبغ فقد طهر
 «أميا إهاب دبغ فقد طهر»وأصله يدخل يف ذلك جلد املأكول وغري املأكول كله يطهر ابلدابغ لعموم 

يبقى النظر يف جلود السباع والنهي عن استعماهلا مع طهارهتا يبقى النهي عن استعماهلا فقيل اي رسول هللا 
يتة فإنه يطلى هبا السفن يعين يستفاد منها يف غري األكل والشرب الشحوم شحوم امليتة أرأيت شحوم امل

 جنسة لكن تستعمل يف االستصباح تدهن هبا اجللود تطلى هبا السفن تطلى هبا السفن من أجل إيش؟ 
  طالب: ............



اء ينبو عنه املاء فال يشرب السفن من خشب فيطلى هبا السفن لئال تشرب املاء ألن الدهن ينبو عنه امل
اخلشب املاء يطلى هبا السفن وتدهن هبا اجللود تلن اجللود إذا كانت ايبسة طليت ابلدهون النت 

عليه الصالة -ويستصبح هبا الناس يعين قبل الكهرابء كانت املصابيح تضاء ابلشحوم ابلشحوم قال 
 الوقف على ال، حكمه.اآلن  «ال، هو حرام ال، هو حرام ال، هو حرام»: -والسالم

  طالب: ............
نعم، الزم ملاذا؟ ألن الوصل حييل املعىن حييل املعىن أليس يف القرآن وقف الزم ملاذا؟ ألن الوصل حييل املعىن 

 ڃ       ڃ ژألنك لو وصلت صارت العزة   ٥١يونس:  ژ چچ ڃ ڃ       ڃ ژإيش؟   ٥١يونس:  ژ ڄڃ ڄ ڄ ژ

مقول القول وهذا ال حيزنه حبال فال بد من الوقف الالزم هنا وهل حنن حباجة إىل أن   ٥١يونس:  ژ چچ ڃ
أنيت ابلواو إذا قلت لشخص: تفضل فقال: ال، أغناك هللا حيتاج أن تقول ال، وأغناك هللا أو تقف وقف 

وحيني الزم على ضوء ما جاء يف الكتاب والسنة ويكفي؟ يف البالغة يلزمون ابلواو هذه لكن نصوص ال
 ژليس فيها هذه الواو ال، وسلمك هللا ال، وأغناك هللا تقول هكذا عندهم يلزمون هبذه الواو لكن النصوص 

ألنك إن وصلت   «ال، هو حرام»قال   ٥١يونس:  ژ چچ ڃ ڃ       ڃ ژقف   ٥١يونس:  ژ ڄڃ ڄ ڄ
كأنك جعلت )ال( انفية إًذا ليس هو حرام فانقلب املعىن ينقلب املعىن إمام مسجد يف إحدى املناطق يقرأ: 

عن النعيم( هذا حييل املعىن واال ما حييل املعىن؟ يعين بعد أن تكون الالم مؤكِّدة حلصول  )مث ال تسألن يومئذٍ 
عل إمام نعود إىل ما عندان الفعل جعلها انفية هذا جهل جهل مطبق هذا ف ال، هو »مثل هذا ال جيوز أن جي 

 الضمري يعود على إيش؟ على البيع واال على االنتفاع؟  «حرام
  طالب: ............

على البيع واال على االنتفاع؟ جيوز أن تنتفع ابلدهن املتنجس أو النجس وال جيوز أن تبيعه إذا قلنا أنه يعود 
على البيع وجيوز االنتفاع وإذا قلنا أنه ال جيوز االنتفاع ومن ابب أوىل ال جيوز البيع وإذا قلنا جيوز االنتفاع 

أن تكون العني مباحة النفع بال حاجة تكون مثل بيع  وال جيوز البيع قلنا إنه اختل شرط من شروط البيع
الكلب وغريه جنس العني لكن احلاجة قا مة على استعماله والدهن النجس احلاجة قا مة الشحم النجس 

هذا احلاجة قا مة إىل دهن اجللود واستصباح الناس به وعلى كل حال مها قوالن واألكثر على أنه جيوز 
واملقاتلة هنا  «قاتل هللا اليهود»عند ذلك:  -صلى هللا عليه وسلم-ل رسول هللا االنتفاع دون البيع مث قا

أذابوا الشحم يعين أذابوه  «م شحومها مجلوهقاتل هللا اليهود إن هللا ملا حرَّ »معناها اللعن لعن هللا اليهود 
ذه احليلة وهذه عادهتم أذابوه مث ابعوه حتايال على ارتكاب هذا احملرم هب «مجلوه مث ابعوه»حرموا الشحوم 

ال تصنعوا مثل ما فعلت اليهود وال تفعلوا ما فعلت اليهود »وديدهنم ولذا جاء النهي عن مشاهبتهم 



وهنا جاؤوا إىل الشحم فأذابوه يقولون ح رم علينا الشحم وهذا ليس  «فتستحلوا ما حرم هللا أبدىن احليل
كلنا الثمن وهللا ا بعناه وأكلنا مثنه ما أكلنا الشحم أضً أي هر أنه اثب من شحم احنا ما أكلنابشحم ولو قدِّ 

 متفق عليه. «مث ابعوه فأكلوا مثنه»ا حرم مثنه سبحانه وتعاىل إذا حرم شيئً 
  انتهى الوقت؟ خالص؟

راح يف حديث املرور عرفنا أن معىن قاتل لعن املقاتلة هنا مبعىن اللعن جاء عن بعض الش   «قاتل هللا اليهود»
إذا صلى أحدكم إىل شيء يسرته فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدفعه فإن أىب فليقاتله »بني يدي املصلي 

قال بعضهم يقاتله ابلسب والشتم ألن املقاتلة تطلق ويراد هبا  «فإن معه القرين»ويف رواية  «فإن أىب فليقاتله
المه إيش؟ ماذا يصنع؟ يلعنه وهو ابلصالة فليقاتله ابلسب والشتم اللعن يعين إذا أراد أن مير دفعه على ك

يعين يلعنه وهو يف الصالة وكأنه فّر  «فليقاتله»يعين لعنهم  «قاتل هللا اليهود»على ما جاء يف هذا احلديث 
 من لفظ املقاتلة كيف؟ هل عنده سالح ليقاتله وش معىن يقاتله معناه أن يدفع أبشد من الدفع األول حىت

ينتهي وليس معىن هذا أنه جمهز مسدس يف خمباته ومن مر ال ليس هذا ليس هذا وال ذاك ليس معناه أنه 
ا أشد ويطلق على املقاتلة املدافعة الشديدة يقتله وليس معناه أنه يسبه ويشتمه ويلعنه ال، إمنا يدفعه دفعً 

 يطلق عليها مقاتلة يطلق عليها املقاتلة وهللا املستعان.
 وسلم وابرك على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. اللهم صل

 ا.ا األسئلة كثرية جدً هبا كثرية جدً األسئلة اي إخوان ما أدري كيف نصنع 
قرتاح لكن يقرتح أن جياب على األسئلة اخلاصة ابلدرس وميكن التنبيه على االيقول يقرتح هذا يقرتح وماسح 

 اإلخوة يعين..
ل حال مبوضوع البيوع وما مير بنا من مسا ل جياب عليها وما عدا ذلك يرتك على ك يقصد األسئلة اخلاصة

الدرس وبعيدة عن الدرس إال أن هلا من األمهية ما جيعلها تستحق التقدمي  جبعض األسئلة وإن كانت خار 
 ا يعين حتتاج إىل وقت طويل وهللا املستعان.على غريها واآلن األسئلة كثرية جدً 

 م وابرك على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.اللهم صل وسل
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني:
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرمحن الرحيم.

احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، قال املصنف رمحه 
 هللا تعاىل: 

املدينة وهم  -صلى هللا عليه وسلم-ابب السلم عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال قدم النيب 
فيسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل من أسلف يف شيء »يسلفون يف الثمار السنتني والثالث فقال 

 .«معلوم
يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ابب السلم السلم والسلف معنامها واحد واملقصود منه أن يقدم الثمن وتؤخر 

ا تقدم له القيمة على أن حيضر لك هذا الطعام بعد سنة أو بعد ستة زارع طعامً السلعة املبيعة تشرتي من م  
عليه الصالة -األجل املعلوم احملدد وال بد من الكيل املعلوم والوزن املعلوم فلما قدم النيب أشهر ال بد من 

ا من املعلوم أن األنصار أهل حرث وزرع وجدهم يسلفون يف الثمار يف الثمار من املدينة مهاجرً  -والسالم
امني ويف لفظ العامني والثالثة التمور واحلبوب وغريها السنتني والثالث السنتني والثالث ويف لفظ العام والع

على كل حال السلم إذا حدد أجله ولو طال أمده فإذا جاز السلم يف سنتني جاز يف ثالث وهكذا وإذا 
أسلف وأسلم مبعىن  «من أسلف يف شيء» -عليه الصالة والسالم-جاز يف ثالث جاز يف مخس فقال 

ووزن »ن يكون القدر املسلم فيه حمدد ال بد من أ «من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم»واحد 
ال  «إىل أجل معلوم»إذا كان من املوزوانت  «ووزن معلوم»إذا كان من املكيالت  «يف كيل معلوم» «معلوم

بد أن تكون املدة حمددة ألن جهالة األجل ينتج عنها الضرر الكبري ألحد الطرفني وال شك وحيصل فيها 
السلف والسلم عرفنا صورته أن يشرتي سلعة  «يسلف يف كيل معلوممن أسلف يف شيء فل»اخلصام والنزاع 

م يف جملس العقد ومن هنا مسي السَلم ومسي السلف م ويقدم فيَسلَّ آجلة بثمن حاّل ي ْسلم يْسلم وي َسلَّ 
نكرة يف سياق الشرط تعم كل شيء ولذا يرى بعض  «من أسلف يف شيء من أسلف يف شيء»السنتني 

ا أو غري أهل العلم أنه جيوز يف كل شيء ميكن تسليمه عند حلول أجله إذا انضبط وصفه سواء كان مطعومً 
 ا واحدا مصنوع مثالً ا بصفة أبن كان شيئً ا أو معروفً ا أو مذروعً  أو معدودً أو موزوانً  مطعوم سواء كان مكيالً 

هذا على سبيل املثال وخرج خمرج  «فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم» -الة والسالمعليه الص-فقوله 



أن السلف جيوز يف   «من أسلف يف شيء»الغالب ألهنم إمنا يسلفون يف املكيالت واملوزوانت ومقتضى قوله 
ن كل شيء وهل يشرتط يف السلم أن يكون البا ع مالك ألصل السلعة هل يشرتط أن يكون مالك للبستا

مالك للنخيل اليت أسلم يف مثرهتا مالك لألشجار اليت أسلم يف نتاجها مالك للمصنع الذي أسلف يف 
وأربعة؟  تبيعون ما تنيلو جيت إىل مصنع سيارات وقلت له هذه ما ة ألف موديل ألفني وأربعة كم  ؟إنتاجه

 يصل إيل يف يوم كذا والوصف  فقلت له هذه ما ة ألف على أن تعطيين نبيعه نقد ما ة وأربعني مثالً  واقال
هو مالك للمصنع وضابط للوصف  ؟كذا وكذا وكذا إىل آخره حبيث ال يتغري يصح السلم واال ما يصح

يعم املطعوم وغري املطعوم إذا أتيت شخص ال ميلك مصنع زميل لك  «من أسلف يف شيء»مقتضى قوله 
ربعما ة يعين مضمون أن يصل اجلمس ألفني يف العمل أو جار لك وقلت له أان أريد مجس موديل ألفني وأ

 وأربعة حسب تقديرهم اآلن ما وصل ألفني وثالثة؟ 
 طالب: .............

 كيف؟
 طالب: .............

يعين بعد سنة من اآلن يكون وصل ألفني وأربعة بعد سنة من اآلن يف سبعة مثانية ألف وأربعما ة وأربعة 
زايدة يوم أو نقص يوم ما هو مشكلة هذا أو من ابب االحتياط يقول وعشرين يغلب على ظنه أنه يصل 

ر يل مجس ألفني وأربعة يوم عيد الفطر يكون ما فيه احتمال أنه ما ما وصل زميله يف هذه ما ة ألف حتضِّ 
مالك ألصلها  ؟العمل أو جاره ما عنده مصنع هل يشرتط أن يكون البا ع مالك للسلعة أو ما يشرتط

يشرتط واال ما يشرتط؟ املسألة خالفية بني أهل العلم لكن مقتضى يسر الشريعة وإجياد  مالك ألصلها
احللول البديلة للعقود احملرمة يقتضي السيما وأنه ال يوجد ما يدل على اشرتاطه يقتضي جوازه طّيب عامل من 

ألف على أن تؤلف يل رف ابلتأليف وجتويد التأليف أييت إليه صاحب مطبعة ويقول له هذه ما ة العلماء ع  
تفسري للقرآن يف مخسة جملدات كل جملد ثالثني ملزمة ضبط من كل وجه مخسة جملدات يف كل جملد ثالثني 
ملزمة هذه ما ة ألف يصح السلم على أن تسلم يل هذا التفسري خالل سنة يعين بعد سنة من اآلن أو بعد 

معلوم والقدر معلوم واحلرف يعين ميكن  الثمن معلوم واألجل ؟سنتني السلم صحيح واال ليس بصحيح
ضبطه بدقة احلرف رقمه كذا الورق مقاسه كذا ميكن ضبط األمور بدقة يصح واال ما يصح؟ يصح؟ إذا 

نظران إىل القضية جمردة وقسناها على الصنا ع واحلرف قلنا األصل جوازه لكن يبقى ما الباعث هلذا العامل 
ه هللا العلم الذي يبتغى به وجه هللا ما الذي بعثه وما الذي هنزه على على هذا التأليف الذي يبتغى به وج

 التأليف؟ املبلغ إًذا جيوز واال ما جيوز؟ 
 طالب: .............



نعم، فرق بني أن يكون الشيء مما يبتغى به وجه هللا وأن يكون من أمور الدنيا ال شك أن هذه املا ة ألف 
تأليف ونفع الناس لكن يبقى يبقى أن هذا األمر السيما العلم الشرعي تعني هذا العامل على أن يتفرغ لل

الذي يبتغى به وجه هللا ال جيوز أن يكون الباعث عليه طلب الدنيا ال جيوز حبال أن يكون الباعث عليه 
بعما ة ا أييت إليه ويقول بعد سنتني من اتريخ اليوم سبعة مثانية ألف وأر طلب الدنيا وإال األمور منطبقة متامً 

ومخسة وعشرين هذه ما ة ألف على أن حتضر يل يف هذا التاريخ احملدد تفسري يف مخسة جملدات تفسري 
منضبط لكن يبقى أن هذا العلم مما يبتغى به وجه هللا  للقرآن يف مخسة جملدات كل جملد ثالثني ملزمة مثالً 

مور اليت هي يف األصل للدنيا يؤلف له فال جيوز أن يكون الباعث عليه أمر الدنيا أما ما عدا ذلك من األ
ما مينع؟ نعم، ليس فيه ما مينع، يؤلف له يف أي علم من العلوم الذي  فيه وش املانع؟ قاموس يف الطب مثالً 

ال يبتغى هبا وجه هللا، يعين يف األصل، وإال ابإلمكان أن الصانع يبتغي بصناعته وجه هللا، الزارع املزارع 
 ، لكن هي يف األصل ال.يبتغي بزراعته وجه هللا

على كل حال مجع غفري من أهل العلم جييزون السلم يف كل شيء، يف الصناعات، ميكن األشياء املنضبطة 
حتضر يل بعد سنة مثل هذا، مثل هذا متاماً، وبدل ما هو بيباع الكرتون بعشرة أعطيه مخسة آالف أللف  

وال خيتلف واألجل معلوم، والعدد معلوم، ويش املانع؟  كرتون، مثالً، ما يف مانع، وبعدين هذا أمر منضبط
خرج على سبيل املثال، خرج خمرج الغالب، هذا املوجود عندهم،  ))يف كيل معلوم، ووزن معلوم((ألن قوله: 

هل ميكن؟ هل املراد به شيء واحد يكال ويوزن يف  ))يف كيل معلوم، ووزن معلوم((هذا حمل التعامل بينهم، 
هذا للتقسيم والتنويع؟ بعض ما يباع يكال، وبعضه يوزن؟ أو نقول هنا: الواو مبعىن أو فتكون آن واحد؟ أو 

للتنويع والتقسيم، نعم، أو أتيت مبعىن الواو والعكس، إيش مقتضى كوهنا للجمع؟ ما مقتضى كوهنا للجمع؟ 
ما يف حمظور؟ يف حمظور ما احملذور يف كون الواو على أصلها مقتضى اجلمع؟ إيش احملظور؟ يف حمظور وإال 

 وإال ما يف حمظور؟
 طالب: اجلمع بينهما اي شيخ؟

 إيه، إيه.
 طالب: يكون شرط هذا.

 شرط ميكن حتقيقه وإال ما ميكن؟
 طالب: يكون يف بعض السلع...

كيل معلوم مخسما ة صاع من التمر، خذ ألف رايل على أن تسلمين يف يوم كذا مخسما ة صاع من التمر 
ألف كيلو، هل ميكن حتقيق األمرين معاً؟ ما ميكن حتقيق األمرين، على هذا تكون الواو مبعىن أو وزهنا كم؟ 

 اليت هي للتقسيم والتنويع.



 فال بد من معرفة األجل بدقة. ))إىل أجل معلوم((
 سم، نعم.

 طالب:.......
 مالك ألصل السلعة هذا قول.

 طالب:.......
ك املصنع، نعم، املصنع ألغي وب ّطل، نقول: هذا على خالف األصل ال، قل: زميله يف العمل الذي ال ميل

وهذا متصور يف كل شيء، حىت صاحب البستان ممكن أتتيه آفة ويتلف، لكن الناس على التيسري، أمورهم 
 ، على األصل ماشني.-إن شاء هللا-مبنية على التيسري 

عني السلعة اليت عليها السلم حاضرة مقتضى كون السلم يصح يف السنة والسنتني والثالث أال تكون 
موجودة أصاًل، موجودة؛ ألنه إذا تصوران أنه سنة ميكن أن يكون أصلها موجود، ال أقصد الشجرة، الشجرة 

موجودة من سنني، لكن الثمرة ال وجود هلا البتة، وجواز السلم حمل إمجاع بني أهل العلم على ما ذكران، 
لكنه حمجوج مبثل هذه النصوص الصحيحة الصرحية، ولذا مل يعتد أهل ينقل عن ابن سريين أنه منع منه، 

 العلم بقوله فنقلوا اإلمجاع.
))ال تبع ما قال بعض أهل العلم أن السلم، جواز السلم على خالف األصل، يف حديث حكيم بن حزام: 

توجد فضالً عن أن وهنى عن بيع الثمرة قبل بدو صالحها، هذا ليس عنده الثمرة، والثمرة مل ليس عندك(( 
تكون قبل بدو صالحها، بعضهم يقول: هذا على خالف األصل، نقول: ال، هو أصل برأسه، هو أصل 
برأسه، جاء جوازه يف الشرع، نعم ال تبع ما ليس عندك، ال تبع شيئاً معيناً ليس عندك، ال تبع شيئاً معيناً 

أو توجد عند فالن، أو يف البلد الفالين،  ليس عندك، إيش معىن هذا الكالم؟ ال تبع سلعة ميلكها فالن
 وأنت ال متلكها، قبل ملكك إايها، لكن تبع موصوف يف ذمتك ال يدخل يف هذا املنع.

السلم يف احليوان إذا قيل هذه مخسما ة رايل على أن حتضر يل يف يوم عرفة خروف هذه أوصافه، سلف يف 
 احليوان، جيوز وإال ما جيوز؟ نعم؟

 طالب:.......
 يف؟ك

 طالب:.......
السلف يف احليوان، اآلن ميكن وصفه من كل وجه، ميكن ضبط وصفه من كل وجه؟ أال ميكن أن حيصل 

خالف بينهم؟ أان أريد أكرب، أان أريد أصغر، أان أريد..، كيف حيدد؟ أو يؤتى خبروف يقال: مثل هذا؛ ألنه 



على كل حال كل ما يوقع أو ما يتوقع منه ال ميكن وصفه هذا إال ابملشاهدة، قابل للزايدة والنقص، 
 إشكال وشقاق ونزاع ينبغي أن مينع، نعم؟
 طالب: ولو كان يف املنصوص عليه.....؟ 

 كيف؟
 طالب: ولو كان يف املنصوص عليه يف الثمار حيصل فيه شقاق...؟

 .ال، ما ميكن ضبطه ابلوصف والكيل والوزن واحلجم والطول والعرض ما حيصل فيه شقاق، نعم
 أحسن هللا إليكم.

 طالب:.......
 صحيح.

 طالب:.......
إيه لكن هذا موصوف يف الذمة أنت ما تشرتي شيء بعينه، ال مينع أن تقول: خذ هذا اخلمسني اشرتي يل 
سيارة، لكن تشرتي منه سيارة ال ميلكها، سيارة بعينها ال ميلكها ال، على كل حال اللي ما تذكره مالحظ 

علم أهنم قالوا: هذا على خالف األصل، ومع كونه على خالف األصل عندهم ال عند مجع من أهل ال
 خيالفوا يف جوازه، نعم.

 سم.
 :شرح حديث بريرة: "كاتبت أهلي على تسع أواق.."

 أحسن هللا إليك:
 ابب الشروط يف البيع: 

قالت: "جاءتين بريرة: فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، يف كل عام  -رضي هللا عنها-عن عا شة 
أوقية، فأعينيين، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها هلم ويكون والؤك يل فعلت، فذهبت بريرة إىل أهلها، 

، فقالت: إين جالس -صلى هللا عليه وسلم-فقالت: هلم. فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول هللا 
، -صلى هللا عليه وسلم-عرضت ذلك على أهلي، فأبوا إال أن يكون هلم الوالء، فأخربت عا شة النيب 

صلى هللا عليه -ففعلت عا شة، مث قام رسول هللا  ))خذيها واشرتطي هلم الوالء فإمنا الوالء ملن أعتق((فقال: 
بعد: ما ابل رجال يشرتطون شروطاً ليست يف   ))أمايف الناس، فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال:  -وسلم

كتاب هللا؟ ما كان من شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل، وإن كان ما ة شرط، قضاء هللا أحق، وشرط هللا 
 .أوثق، وإمنا الوالء ملن أعتق((

 رضي...-وعن جابر بن عبد هللا 



 يكفي، يكفي بركة.
 :ابب الشروط يف البيع": "-رمحه هللا-يقول 

شروط: مجع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم، يلزم من عدمه العدم ال
وال يلزم من وجوده وجود وال عدم، شروط الصالة: من شروطها الوضوء، طرح احلدث، يلزم من عدم 

 الوضوء عدم الصالة، لكن ال يلزم من وجود الوضوء وجود الصالة وال عدم وجودها.
 ك الشروط للبيع، وشروط البيع، والشروط يف البيع.هنا

 شروط البيع: هي اليت يلزم من عدمها العدم، وعرفنا فيما تقدم أن شروط البيع سبعة: من يذكران هبا؟ نعم؟
 طالب:.......

 إيش؟ الرضا.
 طالب:.......

 كيف؟ أن يكون البا ع مالك للسلعة، أو مأذون له فيها، نعم.
 طالب:.......

تكون السلعة مباحة النفع من غري حاجة، أن تكون معلومة بوصف أو رؤية، أن يكون الثمن معلوماً؟ أن 
 طيب.

 طالب:.......
 بقي، كيف؟ يكون مقدوراً على تسليمها السلعة، غريه.

 طالب: الرضا اي شيخ.
 الرضا ذكره، أن يكون العاقد جا ز التصرف.

 ختلف واحد منها بطل البيع، هذه شروط البيع.املقصود أن الشروط شروط البيع سبعة إذا 
 الشروط يف البيع:

البيع يكون مستويف الشروط السبعة، مستويف للشروط السبعة، لكن رأى أحد املتعاقدين أن يشرتط على 
صاحبه شرط ليس من أصل العقد، أما ما كان مما يقتضيه العقد فال حيتاج إىل اشرتاط، كأن يشرتط 

لسلعة أو يشرتط البا ع أن ينتفع ابلثمن، هذا شرط من مقتضى القد ال حيتاج إليه، املشرتي أن ينتفع اب
 وذكره لغو، ولذا عندهم الشروط اليت تنايف مقتضى العقد ابطلة.

وهنا شروط، هناك شروط تبطل العقد، وشروط تبطل بنفسها والعقد صحيح، وشروط صحيحة، ويف 
جاءت بريرة، حديث بريرة حديث خمرج يف الصحيحني  قالت: -رضي هللا عنها-احلديث حديث عا شة 

وغريمها، له طرق كثرية، وألفاظ متعددة، أفرد ابلتصنيف من قبل مجع من األ مة، واستنبط منه بعضهم أكثر 



من أربعما ة حكم، أكثر من أربعما ة حكم، وخلص هذه األحكام احلافظ ابن حجر، ومجع بينها بكالم 
 بديع خمتصر.
كاتبت أهلي،    "جاءتين بريرة وقالت: كاتبت أهلي"نت أمة ألهل بيت من األنصار فكاتبتهم، بريرة هذه كا

كاتب: هذه الصيغة تدل على وقوع الفعل وهو الكتب من الطرفني، كاتبت أهلي، واألصل يف الكتب 
ة بيع العبد واملكاتبة والكتابة اجلمع، ومنه أخذت الكتابة ابلقلم الجتماع احلروف والكلمات، ومسيت الكتاب

لنفسه مسيت كتابة ألهنا حتتاج لكتب؛ ألهنا ال بد أن تكون مؤجلة، يكون الثمن مؤجل، ملاذا ال يكون 
 الثمن حااًل؟ 

 طالب: ألن ملكه ملك لسيده...
 نعم؟

 طالب: ملكه ملك لسيده.
  أهل العلم.نعم؛ ألنه ملكه، فإذا ملك فهو املالك األصلي، والعبد ال ميلك وال ابلتمليك، عند مجاهري

 "كاتبت أهلي على تسع أواق"كاتبت أهلي: أهلها من؟ أبوها وأمها؟ ال، الذين ميلكوهنا، ميلكون رقبتها، 
تطلب العون واملساعدة من  "فأعينيين"مجع أوقية يف كل عام أوقية، يعين منجمة، منجمة يف كل عام أوقية، 

ا من النفع العام واخلاص، العاملة اجلليلة الفقيهة ملا عرفت عنه -رضي هللا عنها-عا شة، أتيت إىل عا شة 
 الصديقة بنت الصديق، تطلب منها العون على سداد هذه النجوم وهذه األقساط.

الوالء: إيش معىن  "إن أحب أهلك أن أعدها هلم ويكون والؤك يل فعلت"فقلت: تقول عا شة:  "فأعينيين"
 الوالء؟ نعم؟

 طالب:.......
 النصرة؟ 

 اث الللللللللللللورى ثالثللللللللللللةأسللللللللللللباب مللللللللللللري 
 وهللللللللللللللللللي نكللللللللللللللللللاح ووالء ونسللللللللللللللللللب

 ج

 كللللللللللللللللللللللللل يفيللللللللللللللللللللللللد ربلللللللللللللللللللللللله الوراثللللللللللللللللللللللللة  
................................... 

هذا الوالء، الوالء تعريفه: نعمة، نعم، سببها العتق، نعمة من املعتق على املعتق يستحق به اإلرث ممن 
بريرة إىل أهلها فقالت هلم، فأبوا "إن أحب أهلك أن أعدها هلم ويكون والؤك يل فعلت، فذهبت أعتقه، 

جالس فقالت: إين عرضت ذلك عليهم  -صلى هللا عليه وسلم-عليها، فجاءت من عندهم ورسول هللا 
 .فأبوا إال أن يكون هلم الوالء"

اآلن من أعتق له الوالء إمنا الوالء ملن أعتق إمجاعاً، لكن املكاتب الذي ابع العبد إىل نفسه، له والء وإال 
له والء؟ إن عارضه سبب أقوى منه فال إشكال يف أنه ال والء له، إمنا الوالء ملن أعتق، لكن إذا مل ليس 



يعارضه، استمرت بريرة بدفع األقساط فدفعت األواقي التسع وعتقت، هلم الوالء وإال ليس هلم الوالء؟ بدون 
 معارض؟

 طالب: ليس هلم الوالء.
 ليس هلم الوالء؟

 طالب: ما هناك عتق.
 عين ما هناك منة؟ي

 طالب: ما هناك منة.
 ما يف منة؟

 طالب: لو كان شراء.
 يف منة وإال ما يف منة؟
 طالب: ما يف اي شيخ.

 يف منة اي اإلخوان، املكاتبة فيها منة وإال ما فيها منة؟
 طالب: فيها منة من جهة اي شيخ.

ل سنة جييب لنا أوقية، ويف النهاية ترجعني نعم، فيها منة يعين لو قالوا لربيرة: لن نكاتبك، اذهيب واشتغلي ك
لنا، صار فيها منة وإال ما فيها؟ فيها منة، هذا كسبها وهي ملك هلم وكسبها هلم، يعين لو عندك شخص 

رقيق وتنزله يف السوق وتقول له: اللي تكسب هاته، نعم، وإذا اجتمع من كسبه ما يزيد على قيمته أعتقته، 
لك عليه منة؛ ألن لك أو من حقك أن أتخذ هذا الكسب ويستمر رقيق،  لك عليه منة وإال ما عليك؟

))إمنا الوالء ملن فاملنة موجودة، وهذه حجة من يقول: إن املكاتبة فيها الوالء، لكنها يف هذا احلديث: 
وإن جاء بصيغة احلصر، نعم إال أن العتق دون مقابل أقوى من العتق ابملقابل، فاألقوى يقضي على  أعتق((

 ألضعف.ا
للسيد أن يقول لعبده: اذهب واكتسب وهات الكسب له ذلك؛ ألنه مالك رقبته، لكن هل له أن أييت 

أبجري ويقول له: اذهب واكتسب وكسبك يل ولك األجرة؟....... له ذلك أو ليس له ذلك؟ ليس له 
جلها دفعت األجرة ذلك، البد أن يكون قد استأجره على عمل معني، ال بد من أن تكون املنفعة اليت من أ

معينة، وعلى هذا نعرف أن من الناس من أييت ابألجراء ويرتكهم جيوبون األسواق طوالً وعرضاً، بل قد 
يكلفهم ما ال يطيقون، بل قد يوقعهم يف أمور حمظورة، أييت أبجري يدفع له اخلمسما ة، الستما ة رايل 

قه وأجرته؟ وقد ال يستطيع أن يكتسب هذا يقول: هات يل ألف شهري والزايدة لك، أبي مقابل أتخذ عر 



املبلغ فتضطره إىل املسالك املمنوعة، وكم أدخلت هذه التصرفات على بلدان املسلمني من مشاكل 
 ومصا ب.

شركة اللومزين تقول له: هات يل ثالمثا ة يومياً، أو أقل أو أكثر ما أدري عاد ابلضبط، والزا د لك، بيضطر 
 غل شيء ممنوع، وشيء جا ز من أجل حيصل على هذا املبلغ.أن يشتغل ليل هنار، ويشت

عليه الصالة -على كل حال الظلم حرام جبميع صوره وأشكاله، وظلم الضعيف العاجز أشد، النيب 
))إخوانكم خولكم، فإذا كان أخوه حتت يديه فليطعمه مما يطعم، وال تكلفوهم ما ال يقول:  -والسالم

 هذا إذا كان عبد مملوك، فكيف إذا كان حر؟ م((يطيقون، وإن كلفتموهم فأعينوه
 -صلى هللا عليه وسلم-"فذهبت بريرة إىل أهلها فقالت هلم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول هللا 

صلى -"فجاءت من عندهم ورسول هللا ، قالوا: ال، نريد جنوم الكتابة ولو دفعت مقدماً والوالء لنا، جالس"
قالت: إين عرضت ذلك عليهم فأبوا إال أن يكون هلم الوالء، فأخربت عا شة النيب جالس ف -هللا عليه وسلم

 ))خذيها، واشرتطي هلم الوالء فإمنا الوالء ملن أعتق((.فقال:  -عليه الصالة والسالم-
))خذيها واشرتطي هلم هل يف هذا تغرير هلم؟ وتفويت ملصلحة قصدوها؟  ))خذيها، واشرتطي هلم الوالء((

))اشرتطي يعين هل معىن هذا تغرير؟ نعم، هل يف هذا تغرير هلذه األسرة البيت من األنصار، يقول: الوالء(( 
قبل ذلك  -عليه الصالة والسالم-ما يف أبس وافقيهم، ويف النهاية يبني احلكم، هو بني احلكم  هلم الوالء((

، لو مل يبني -عليه الصالة والسالم-ا الوالء، ولذا غضب النيب وعرفه اخلاص والعام، وهم خالفوا واشرتطو 
؟ ففعلت عا شة؛ ألن بعض الناس يفهم من هذا احلديث أن -عليه الصالة والسالم-قبل ذلك هل يغضب 

قال هلا ما يف أبس أنت غرريهم واشرتطي هلم الوالء ودواؤهم عندي، ما هو  -عليه الصالة والسالم-النيب 
 يظن ابملعصوم هذا، نعم، لكن املعروف أهنم يعرفون احلكم، وقد خالفوا ما جاء يف كتاب بصحيح هذا، وال

 هللا، يعين يف شرع هللا.
وهذه يؤتى هبا  ))أما بعد((ملا قام خطيباً محد هللا وأثىن عليه، مث قال:  -عليه الصالة والسالم-ولذا قال 

ي سنة حممدية جاءت يف أكثر من ثالثني حديث لالنتقال من أسلوب إىل آخر يف اخلطب واملكاتبات، وه
وال تقوم الواو مقامها فال نقول: وبعد، وال حنتاج إىل مث، مث أما بعد كما  ))أما بعد((صحيح هبذا اللفظ، 

 يقوهلا بعض الناس.
األصل أن يقرتن جواب أما ابلفاء؛ ألهنا شرطية،  ))أما بعد: ما ابل رجال((فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال: 

))فما ابل رجال يشرتطون شروطاً أما حرف شرط، وبعد قا م مقام الشرط، ما ابل، األصل فما ابل، 
موجود عندكم الفاء، غري الطبعة الذي معنا، طبعات اثنية، عندك؟ هذا األصل؛ ألن  ليست يف كتاب هللا((

 لفاء.جواب الشرط ال بد أن يقرتن اب



هذا األسلوب النبوي، إذا أراد أن ينكر منكر ما يقول  ))ما ابل أقوام(( ))فما ابل رجال يشرتطون شروطاً((
ما ابل فالن، ما ابل عالن، يشهر  -عليه الصالة والسالم-..، ليس من منهجه -عليه الصالة والسالم-

أسلوب نبوي، وهذا من التلميح، ولسنا هؤالء الذين يرتكبون املنكرات، فيتعني مثل هذا األسلوب؛ ألنه 
حباجة إىل التصريح إال إذا اقتضت احلاجة إىل ذلك، افرتضنا أن الشخص هذا ما يفهم، قال اخلطيب هذه 
اجلمعة: ما ابل أقوام، ما ابل أقوام، مراراً ما يف فا دة، نعم، ولذا يقرر أهل العلم أن اإلنكار يكون خفية، 

ى اإلعالن مفسدة، وقد يتعني اإلعالن إذا مل جيِد اإلخفاء، بعض الناس ما يفهم، وتتعني اخلفية إذا ترتب عل
تقول: ما ابل أقوام، ما ابل أقوام، يظنهم انس ابلصني أو ابألندلس، ما يدري أنه هو املقصود، ويصر على 

، يبني له خطأه ويرتكب مثل هذه األمور، مثل هذا ال بد أن يبني له بعينيه، أنت اي فالن اي أخي خفية
بعينه خفية؛ ألن هذا حيقق اهلدف، لكن مع ذلك ما أفاد خفية، اي فالن اتق هللا، خاف هللا، يرتكب كبا ر 

 ومصا ب وجرا م ومع ذلك مصر، يشهر بني الناس لكي يرتدع، وهللا املستعان.
 أعم من أن يعين يف شرعه، كتاب هللا ))أما بعد: فما ابل رجال يشرتطون شروطاً ليست يف كتاب هللا((

 }مَّا فَلرَّْطَنا يف الِكَتاِب ِمن َشْيٍء{يكون القرآن، فاملراد به شرعه، على أن القرآن شامل جامع لكل شيء 
 لكن بعض األشياء داللة القرآن عليها صرحية، وبعضها ابإلمياء وليست صرحية. ( سورة األنعام[19])

ما كان من شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل، وإن   ))ما ابل رجال يشرتطون شروطاً ليست يف كتاب هللا،
يعين إذا كان خيالف ما يف كتاب هللا، وإال فاألصل املسلمون على شروطهم، إال شرطاً  كان ما ة شرط((

أحل حراماً أو حرم حالالً، هذا إذا مل خيالف ما يف كتاب هللا، أما إذا تضمن خمالفة لكتاب هللا ضرب به 
 ن ما ة شرط، والعدد ال مفهوم له، ولو كان ألف شرط.عرض احلا ط، وإن كا

هذا أفعل تفضيل، ومقتضى  ))قضاء هللا أحق(())وإن كان ما ة شرط، قضاء هللا أحق، وشرط هللا أوثق((، 
أفعل التفضيل إذا كانت على ابهبا أن يكون هناك شيئان اشرتكا يف أمر يف وصف زاد أحدمها يف هذا 

ذا قيل: قضاء هللا أحق من قضاء البشر مثاًل، وشرع هللا أوثق من قوانني البشر، الوصف على اآلخر، نعم، إ
هل معىن هذا أننا نقول: إن قوانني البشر فيها حق وفيها شيء من التوثيق؟ ال، نقول: أفعل التفضيل 

ٌر م ْستلَ : -جل وعال-ليست على ابهبا، كما يف قول هللا  َقرًّا َوَأْحَسن  َمِقياًل{ }َأْصَحاب  اجْلَنَِّة يَلْوَمِئٍذ َخيلْ
هل لدى أهل النار من حسن املقيل شيء؟ ليس عندهم شيء، وعلى هذا أفعل التفضيل  ( سورة الفرقان[64)]

 ليست على ابهبا.
مثلما ذكران احلديث لو ذهبنا نسرتسل يف فوا ده، وتتبعنا مجله يف  ))وشرط هللا أوثق، وإمنا الوالء ملن أعتق((

ا، وما تدل عليه هذه اجلمل من أحكام الحتاج إىل دورات ما هي بدورة، وعرفنا أن فيه الصحيحني وغريمه
 مصنفات خاصة، واستنبط منه بعض أهل العلم أكثر من أربعما ة فا دة، حكم شرعي.



والذي يهمنا أن الوالء ملن أعتق، فإذا أعتق شخص بدون مقابل وآخر مبقابل فالوالء ملن أعتق بدون 
هو األصل يف العتق، بدون مقابل هو األصل يف العتق، على اخلالف يف املكاتب أن له والء مقابل؛ ألنه 

 أو ال والء له، إذا مل يوجد سبب أقوى منه والعتق بدون مقابل.
 أظن نكتفي هبذا وإال احتاج احلديث بسط طويل، نعم.

 مجل جابر:  -صلى هللا عليه وسلم-النيب شرح حديث: شراء 
-أنه كان يسري على مجل فأعيا، فأراد أن يسيبه، فلحقين النيب  -رضي هللا عنهما-د هللا وعن جابر بن عب

قلت: ال، مث قال:  ))بعنيه بوقية((،فدعا يل، وضربه، فسار سرياً مل يسر مثله، قال:  -صلى هللا عليه وسلم
قدين مثنه، مث رجعت، فأرسل فبعته بوقية، واستثنيت محالنه إىل أهلي، فلما بلغت أتيته ابجلمل، فن ))بعنيه((

 ))أتراين ماكستك آلخذ مجلك؟ خذ مجلك ودرامهك فهو لك((.يف أثري، فقال: 
حديث جابر، قصة اجلمل، مجل جابر أيضاً من األحاديث اليت عين هبا أهل العلم، فيها من األحكام 

يف بضعة عشر موضعاً،  -رمحه هللا تعاىل-الشيء الكثري، وهلذا احلديث طرق كثرية، وألفاظ خرجه البخاري 
 يف مواضع كثرية جداً.

 :-رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
  -عليه الصالة والسالم-النيب  أنه كان يسري على مجل فأعيا" -رضي هللا عنهما-"عن جابر بن عبد هللا 

 يسري على مجل ثفال، يعين بطيء السري، يف -رضي هللا عنه-كان يسري يف مؤخرة القوم، وكان جابر 
عليه الصالة -فقال: إن اجلمل ثفال، فقال له النيب  -عليه الصالة والسالم-الصحيح، فسأله النيب 

فضربه به فزجره فصار  -عليه الصالة والسالم-قال: نعم، فأخذه النيب  ))أمعك قضيب؟((: -والسالم
، مل أن يسيبه" "كان يسري على مجل فأعيا فأراداجلمل بعد ذلك يف مقدمة الناس، يف مقدمة الناس، 

جابر، يف آخر الناس ابستمرار، لو كان على قدميه كان أسرع، يعين مثل هذا اجلمل الذي جيعلك دا ماً يف 
"قال: مؤخرة الناس، مثل هذا ما........ من يعلفه ويعتين به يسيب، فأراد أن يسيبه يعين يرتكه حراً طليقاً، 

رضي هللا -قين، جمموعة من االلتفااتت األصل عن جابر أنه كان على مجل فأراد أن يسيبه فلح فلحقين"،
، لكن -صلى هللا عليه وسلم-قال: كنت أسري على مجل فأعيا، فأردت أن أسيبه، فلحقين النيب  -عنهما

 فدعا يل، وضربه"، -عليه الصالة والسالم-فلحقين النيب التفات من الغيبة إىل التكلم إىل الغيبة مرة اثنية، "
عليه -اآلن لو كانت املساومة من النيب  ))بعنيه بوقية((""فسار سرياً مل يسر مثله، فقال: يعين ابلقضيب 
قبل الضرب، نعم يبيع وال ما يبيع؟ أراد أن يسيبه، قال: بعين أبوقية، قال: هات نصف  -الصالة والسالم

 ".قلت: ال بعنيه بوقية؟(())أوقية هو يريد أن يسيبه، لكن بعد الضرب صار ميشي قدام الناس، "



ملا قضى على هذا العيب ساوم، وعلى هذا لو جاء لك شخص بسلعة  -عليه الصالة والسالم-النيب 
بسيارة قال: أان تعبت من هذه السيارة تقف يف كل شارع فنظرت إليها فإذا هي حتتاج إىل شيء يسري 

تربط السلك وختليها متشي قدام الناس جداً، سلك يربط بعضه ببعض ومتشي، هل من األوىل واألفضل أن 
 وتزيد مث تسومها منه، وإال تسومها قبل؟ نعم؟

 طالب:.......
ضرب اجلمل فصار ميشي أمام الناس  -عليه الصالة والسالم-تصلحها، إذا كنت حتسن مث تشرتيها، النيب 

ينة اي أخي، أان ال وإال تستغل جهل الناس وضعفهم تقول: هذه ميكن وهللا حتتاج مك))بعنيه(( فقال: 
أريدها، وأنت تعرف إيش تيب، نعم، األوىل أن تصلحها إذا كنت عارف، أو ختربه أبن هذا شيء يسري ما 

 يكلف وفالن يصلحها لك مببلغ زهيد.
قلت: ال، الرسول يقول: بع، أمر، وجابر يقول: ال، هل يعصي جابر وإال  ))بعنيه بوقية((ولذا ملا قال له: 
صي؛ ألنه فهم من املقام أن املسألة بيع وشراء، املسألة معاوضة، ما هي أبمر وهني، فال ما يعصي؟ ال يع

أيمث، ولذا لو قال لك أبوك: بعين هذا الكتاب أو هذه النظارة، أو هذا القلم أو ما أشبه، بعنيه؟ نعم، تقول 
ه شيء، لكن لو كان أمره أمر له: وهللا أان حمتاج، أو بعنيه بعشرة، تقول: ال بعشرين، هذا بيع وشراء ما في

 إلزام، ال يسوغ لك حبال أن ختالف هذا األمر، إذا كنت ال تضرر بفقده.
ومثله يف حديث بريرة السابق ملا خريت فاختارت نفسها، عتقت وزوجها مغيث عبد، فجاء مغيث املسكني 

يف سكك املدينة، يبكي وهي يكلم بريرة تستمر يف الزوجية ويالحقها  -عليه الصالة والسالم-يتشفع ابلنيب 
فقالت: ال  ))ال، إمنا أان شافع((فقالت له: أتمرين؟ قال:  -عليه الصالة والسالم-ال تريده، شفع النيب 

 أريده.
مييزون بني األلفاظ، يعرفون املقاصد، وإال كانوا أحرص الناس على اخلري، وأطوع الناس هلل ولرسوله، وأشدهم 

، فجابر حينما قال: ال، ال نقول: عصى؛ ألن -عليه الصالة والسالم-ر رسوله امتثاالً ألوامر هللا وأوام
 املسألة بيع وشراء.

 أتذن؟
 مسألة اإلنكار.

يقول: ذكرت طريقة لإلنكار، وأنه يكون ابلتعريض مث ينتقل منه إىل التعيني ابإلنكار على صاحبه، فيما إذا 
عالنية، يقول: هل هذا عام مع كل أحد أم خيص يف ذلك مل جيِد التعريض، مث إذا مل جيِد ومل يرتدع يشهر 

اإلنكار على والة األمر إذا ظهرت منكراهتم، وكذلك بعض طلبة العلم ينكر بعضهم على بعض عالنية 
 حبجة عدم االنتفاع ابملناصحة، فيشهرون ليحذر الناس خطأهم؟



فع السبل، وإذا كان يف ذكرها مصلحة، تسمية األشخاص إمنا يلجأ إليها يف آخر املطاف إذا مل جتِد ومل تن
ومل يرتتب على ذكرها مفسدة أعظم، فالشرع جاء جبلب املصاحل ودرء املفاسد، فإذا كان ذكر الشخص 

يرتتب عليه التحذير منه؛ ألنه متلبس ببدعة، وخيشى على الناس من أن يقتدوا به حيذر الناس منه، ال مانع 
أبمسا هم وأعياهنم، وحذروا الناس من بدعهم، لكن إذا كان الناس إذا  من ذكر امسه، والسلف ذكروا املبتدعة

حذروا من البدع ارتدعوا، ال، ال يلزم من ذكر األمساء، بعض العصاة العتاة إذا بينت منكراهتم ومعاصيهم 
 وعرف الناس أن هذه منكرات تضر هبم وأن هؤالء.......، ال يلزم ذكر أمسا هم، لكن إذا كان الناس حبيث
ال يفهمون أن هذا الشخص متلبس هبذا املنكر، وهو يلبس على الناس ويروغ يف طريقته وأساليبه، ويغرت به  

 كثري من الناس ال بد من شهره، ما املانع؟ ابلشرط املتقدم على أال يرتتب على ذلك مفسدة.
لكن املفسدة مأمونة، وأبو سعيد اخلدري أنكر على مروان، وهو على املنرب، بني الصحابة يف خطبة مجعة، 

أما إذا توقع مفسدة خاصة أو عامة، إذا كانت خاصة ختتص ابلشخص، وأراد أن يتحمل ويرتكب العزمية 
هذا أمر، لكن إذا كان هناك ضرر متعدي، يتعدى إىل غريه فدرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، وهللا 

 املستعان.
مبسا ل قد يكون فيها سبب لتساهل بعض الناس وفهمهم مسألة ما يتعلق ببعض أهل العلم، وأن من يفيت 

على غري مقصودها، أو هو نفسه ترخص يف بعض األمور، أو ترجح عنده بعض األشياء إذا كان أهل 
لالجتهاد فاألمر فيه سعة على أن يبني القول الصواب، أما إذا كان ليس من أهل االجتهاد فينبغي أن يبني 

ناس على أال ينال شخصه بشيء، يعين الشخص ال ينبغي أن ينال بشيء، ويذكر امسه لئال يغرت به ال
فكونك حتذر من القول، وإن لزم منه ذكر القا ل ال يعين أنك تنتقص هذا الرجل، نعم، تساهل يف كثري من 

ظر األمور اليت جتر إىل أمور ال حتمد عقباها، هو ما ينظر إىل درء املفاسد وإىل مسا ل سد الذرا ع وغريها ين
إىل املسألة بعينها بغري نظر إىل ما جتر إليه هذه املسألة، ال بد أن تبني، وما زال أهل العلم يرد بعضهم على 
بعض، ما زال أهل العلم قدمياً وحديثاً يرد بعضهم على بعض، ويبني بعضهم خطأ بعض، لكن ال مينع، أو 

كل فضل؛ ألنه وقع يف خطأ واحد، هو   بل األصل أن تذكر احملاسن، لئال جيرد اإلنسان من كل خري من
-ليس ابملعصوم يبني ما عنده من فضل وخري وعلم وعمل، مث بعد ذلك يقال: أخطأ، وقد رد على عمر 

قال: أخطأ عمر، إيش املانع؟ ألنه ليس مبعصوم، فما دونه من ابب أوىل، لكن ينبغي،  -رضي هللا عنه
الناس؛ ألنه يرى يف نفسه وهذه أمور ال حيكم هبا على  األمور مبقاصدها قد يرد بعض الناس ويشهر بعض 

كل أحد، يرى يف نفسه أنه ال ميكن أن يرتفع هو إال إذا هضم غريه، مو بصحيح هذا، بل عكس، فإذا 
سئل عن فالن وفالن، قيل: إيش فالن ما فالن، وقصده بذلك أن يرتفع، هذا خطأ، ليس يف هذا طريق، 

فعة ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، بل العكس الناس يزدرون مثل هذا النوع إذا  ليس هذا بطريق للشهرة وال للر 



هو املطلع على السرا ر، فيحذر  -سبحانه وتعاىل-كان احلامل له هذا املقصد، وهللا املستعان، وهللا 
بعض الناس اآلن،  يعين قد يروج على ( سورة الطارق[7])}يَلْوَم تل بلَْلى السَّرَا ِر { اإلنسان من مغبة صنيعه مىت؟ 

 لكن غداً، يروج؟ ما يروج شيء، وهللا املستعان.
 طالب:.......

ال يسأل علناً يعين، إذا كان الشخص التبس عليه أمر فالن أو عالن من الناس، وأراد أن يسأل من يثق به 
ابب النصح، من أهل العلم إيش رأيك مبنهج فالن طريقة فالن؟ علم فالن؟ عمل فالن؟ نعم، بينه وبينه من 

 وهذا.
 طالب:.......

ال، ال، ال، هذا أمر إذا تعلق اإلنسان هبذه األمور وصارت وظيفته اجلرح والتعديل لذات اجلرح والتعديل، 
فإنه غالباً وهذا الذي يشهد به الواقع أنه حيرم العلم والعمل، فيكون نصيبه من العلم والعمل القيل والقال، 

ر النار، كما يقول ابن دقيق العيد: "أعراض املسلمني حفرة من حفر النار"، وأعراض املسلمني حفرة من حف
 يقول: "وقف على شفريها العلماء واحلكام"، وهللا املستعان.

 طالب:.......
اي أخي بيان املنهج العام للشخص نعم منهج فالن أنه متساهل مثاًل، عموماً يعين، فالن متشدد، يعين 

 العامل اإلسالمي كله أن احلنابلة كلهم متشددون، احلنفية متساهلون، مع أهنم املذاهب جبملتها، مشتهر يف
يف بعض األبواب احلنفية أشد من احلنابلة، نعم، يف ابب األطعمة احلنفية أشد من املالكية، يف ابب األشربة 

ل يف كل شيء املالكية أشد من احلنفية، وهكذا، ما جتد عامل، عامل يعين يستحق هذه الكلمة جتده متساه
أو متشدد يف كل شيء، يسريه الدليل، إذا ترجح عنده يف هذه املسألة أو يف هذا الباب من أبواب العلم 

والدين أن نصوص التيسري والتسهيل أو التشديد........، واملسألة مفرتضة يف شخص من أهل االجتهاد، 
  للدين والعلم الورع: من أهل العلم، ويف اجلملة يعين ال يقبل قول املفيت ما مل يضم

 وللللللللللللليس يف فتللللللللللللواه مفللللللللللللت متبللللللللللللع 
 

 ملللللا مل يضلللللف لللللللدين والعللللللم الللللللورع 
 

أما إذا كان ما عنده ورع، ما يتورع يف أن يقول ما شاء مىت شاء؟ وكيف شاء؟، ومىت طلب منه، هذا ما 
 هو عامل هذا، هذا ليس بقدوة هذا.

فبعته  ))بعنيه((قلت: ال، مث قال:  ))بعنيه بوقية((: -عليه الصالة والسالم-يقول جابر ملا قال له النيب 
بوقية، هل يف هذا ما قد يفهم منه أن لويل األمر أن يضغط على صاحب السلعة أن يبيعه أبقل من قيمتها 

أن ينفعه  -عليه الصالة والسالم-أو يبيعه قهراً منه؟ أو نقول هنا يف احلديث ليس هناك بيع، بل أراد النيب 



))أتراين ماكستك آلخذ لة مناسبة لينفعه فيها؟ بدليل أنه يف اآلخر، يف النهاية نعم، قال: ويبحث عن وسي
مثل هذا له وجه أن ينقص ابلقيمة، ما قصده الشراء أصاًل، قصده أن ينفع مجلك؟ خذ مجلك ودرامهك(( 

ينفعه ابلقيمة  وترك مثان بنات، أراد أن -عليه الصالة والسالم-جابر، جابر تويف أبوه شهيد مع النيب 
وليس يف هذا مستمسك ألحد يضغط  ))خذ مجلك ودرامهك((فيبحث عن مربر سبباً ظاهر، نعم فقال: 

بسلطانه أو بواليته أو بوظيفته على من حتت يده، وال جيوز له حبال، مدير دا رة يقول: بعين سيارتك، 
وظيفته ومن التقارير اللي..،  السيارة تساوي مثانني ألف، قال: ال، خليها بستني، مسكني خا ف على

التقارير الكفاية، يقول: امسك وهللا نصيبك، نقول: ال جيوز حبال، وقد يتعدى األمر أن يكون بوالية هذا 
عليه الصالة -يقول: زوجين بنتك مثالً، فيخاف على وظيفته وإال عن شيء..، هذا مكره، ملجأ، أما النيب 

فبعته بوقية، ال يتصور منه أنه يشرتي بثمن  ))بعنيه((قلت: ال، مث قال:  ))بعنيه بوقية؟((ملا قال:  -والسالم
هذا الشاهد من احلديث أنه اشرتط أن  "استثنيت محالنه إىل أهلي"خبس يريد أن يتاجر به، ال، يقول: 

 -يعين بلغت املدينة– "استثنيت محالنه إىل أهلي فلما بلغتحيمله إىل املدينة يركب، هذا شرط يف البيع، 
"فنقدين مثنه مث فأعطاه وزاده قرياط، املقصود  ))أعطه اي بالل((يف رواية:  أتيته ابجلمل، فنقدين مثنه"،
))أتراين ماكستك آلخذ مجلك؟ خذ رجعت قال: تعال، ردوه، هاتوه، فقال:  رجعت، فأرسل يف أثري"،

 اجلمل والدراهم، القيمة والثمن، الثمن واملثمن فهو لك. مجلك ودرامهك((
هذا فيه الشرط يف البيع؛ ألن جابر اشرتط أن يركب إىل املدينة، وهذا الشرط إذا اشتمل البيع على شرط، و 

جاء اخلرب "هنى عن بيع وشرط" ومثل هذا حيمله أهل العلم على مسألة الشرط احملرم، أو الذي جير إىل حمرم  
لة، فتؤول إىل مسألة العينة، هذا شرط كأن يبيعه هذه السلعة مبا ة نسيئة على أن يبيعها عليه بثمانني حا

 حمرم ألنه يؤول أو يوقع يف مسألة حمرمة.
على كل حال البيع املتضمن لشرط األصل أن املسلمني على شروطهم، لكن جاء ما متسك به بعض أهل 

العلم من منع مجيع الشروط يف البيع من هذا النوع اليت ليست من مقتضى العقد كأن يشرتي القماش 
ط تفصيله وخياطته، يشرتي حطب ويشرتط تكسريه ومحله، عند أهل العلم، عند مجع من أهل العلم ويشرت 

 ال جيوز مثل هذا االشرتاط.
والذي يرجحه شيخ اإلسالم أن مثل هذه الشروط ال أثر هلا يف البيع، وأهنا داخلة ليست ممنوعة أصالً، وال 

 ى شروطهم((.))املسلمون عل تؤول إىل ممنوع، فهي داخلة يف عموم
 طالب:.......

 ))املسلمون على شروطهم إال شرط أحل حراماً أو حرم حالاًل((.
 احلديث الذي يليه.



 طالب: اقرأ اي شيخ؟
 اقرأ إيه.

 :أن يبيع حاضر لباد.." -صلى هللا عليه وسلم-شرح حديث: "هنى رسول هللا 
أن يبيع حاضر لباد، وال  -عليه وسلم صلى هللا-قال: "هنى رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أيب هريرة 

تناجشوا، وال يبع الرجل على بيع أخيه، وال خيطب على خطبته، وال تسأل املرأة طالق أختها لتكفئ ما يف 
 إان ها".

وعرفنا  ))ال يبع حاضر لباد((حديث أيب هريرة تقدم النهي عن بيع احلاضر للباد، أنه جاء بصريح النهي: 
سبب النهي، وأنه ليرتك الفرصة للحاضرة أن يستفيدوا من هذا البادي، ومثله النهي عن تلقي الركبان، وبيع 

الرجل على بيع أخيه، رجل ابع سلعة مبا ة أييت هذا الرجل إىل املشرتي ويقول: عندي لك مثلها متاماً 
لبيع فال أثر له إال مسألة اإلحراج، أوالً حيصل يف بثمانني، هذا بيع على بيع، وعرفنا فيما تقدم أنه إذا لزم ا

، ما جتيب، مث يذهب نفس املشرتي على البا ع ما حيصل، يقول: غشين، غرين، هذه السلعة ما تسوى
 فيضطره إىل أن يقيله، وهذا فيه من املفاسد وإيغار الصدر على املسلمني بعضهم على بعض الشيء الكثري.

، مثله تقدم زيد من الناس إىل آل فالن خيه، وال خيطب على خطبة أخيه""وال يبيع الرجل على بيع أ
خيطب منهم فلما علم عمرو ذهب وقال: أان أفضل منه، أان جامعي وهو ما معه إال اثنوية، نعم، خطبة 
على خطبة أخيه، حرام، حرام عليه أن يصنع ولو مل يقل، ولو مل يبني حماسنه وعيوب اآلخر، هو مبجرد 

فالن تقدم إىل خطبة فالنة مث خيطبها هذا حرام، فإن تعرض له بذم أو لنفسه مبدح يقتضي تقدميه يعرف أن 
على اآلخر زاد اإلمث، لكن أصل املسألة إذا علم أن فالن تقدم إىل آل فالن، ال جيوز له حبال أن يتقدم إىل 

وهللا خطبت فالنة إن كان لك نظر خطبة هذه املرأة إال أن يعرف أهنم ردوه، أو أيذن له اخلاطب األول، أان 
 روح تقدم، هللا يوفقك، إذا أذن له فاألمر ال يعدوه.

ضرهتا، شخص عنده زوجتان، الثانية تطلب منه ليل  "أختها لتكفئ ما يف إان ها"وال تسأل املرأة طالق 
طلق زوجته هنار، هي عجوز فانية، إىل مىت؟ ويش اي ابن احلالل؟ أو العكس، أو العكس، تطلب منه أن ي

الثانية، هذا حرام عليها، وجاء احلديث: "وال تسأل املرأة طالق أختها" مساها أخت، وهي يف احلقيقة 
أخت، وإن كانت يف األصل ضرة، وجاء يف بعض األلفاظ أهنا ضرة؛ ألهنا داخلة ابلضرر على األخرى بال 

الضرر مغمور يف جانب شك، لكنه ضرر مشروع، أخذت نصف زوجها، ومع ذلكم هي أخت؛ ألن هذا 
 ))املسلم أخو املسلم((املصاحل العظيمة، ويف جانب األخوة اليت سببها احتاد الدين، كالمها من املسلمني، 

َا اْلم ْؤِمن وَن ِإْخَوٌة{  فتحصيل هذه اإلخوة اليت هي أخوة اإلسالم أعظم من الضرر  ( سورة احلجرات[37])}ِإمنَّ
 حد. احلاصل بسبب كوهنما حتت شخص وا



يعين تقطع رزقها على ما قالوا، تكفئ ما يف إان ها، األصل أن هذا الزوج ينفق على  "لتكفئ ما يف إان ها"
هذه املرأة، ويسكنها ويتوالها ابلنفقة والرعاية والعناية، فكأنه هذا حاصل هلا فعاًل، يعين هو مقرر هلا شرعاً 

: -عليه الصالة والسالم-جاء التعبري بقوله  فكأنه حصل هلا فعاًل؛ ألنه مقرر شرعاً، فكونه حاصل
كأن هذا األمر الذي أمر به الزوج شرعاً حصل يف اإلانء فعاًل؛ ألنه واجب شرعاً،   ))لتكفئ ما يف إان ها((

 فكأن هذه الضرة اليت طلبت طالق ضرهتا تكفئ ما يف هذا اإلانء.
 انتهى الوقت؟

 طالب: لو كانت كتابية اي شيخ؟
 كيف؟

 أقول: إن كانت كتابية هلا أن تشرتط؟طالب: 
 تشرط الطالق؟

 طالب: طالقها للضرر الذي حيصل؟
نعم، فهي ليست أبختها، الكتابية ليست أبخت، على خالف بني أهل  ))ال تسأل املرأة طالق أختها((

 العلم يف هذه املسألة، وهللا أعلم. 
 آله وصحبه أمجعني.وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله، نبينا حممد وعلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5)كتاب البيوع  - عمدة األحكام

 ب   الرب  والصرف -ب   الشروط في البيع 
 الش)خ/ عب  الكريم بن عب  هللا الخض)ر

 
 

 سم.
 شرح  ب   الرب  والصرف 

 :أحسن هللا إليك
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 د وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محم ،الحمد هلل رب العالمين

 : باب الربا والصرف:-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 إال ربا   بالورق  الذهب)): -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر عن
 .((وهاء هاء إال ربا   بالشعير والشعير ،وهاء هاء إال ربا   بالبر والبر ،وهاء هاء
 الذهب تبيعوا ال)): قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا تعالى عنه- الخدري  سعيد أبي عنو 

 بعضها تشفوا وال، بمثل مثال   إال بالورق  الورق  تبيعوا وال، بعض على بعضها تشفوا وال، بمثل مثال   إال بالذهب
 ،بمثل مثال  ، بوزن  وزنا   إال)) :لفظ وفي ((دبي يدا   إال)): لفظ وفي ((بناجز غائبا   منها تبيعوا وال، بعض على
 .((بسواء سواء  

 نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله ،الحم  هلل ر  الع لم)ن
 باب الربا والصرف:  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

{في األص  الزي      الرب  يعني زا  ، وهو في الشرع  الزي    الن تجة عن بيع  [  الحرج( سور 5 ] }اه َتزَّت  َوَرَبت 
 ربوي بمثله أو النس ، أو النس  بمثله أو بربوي آخر، مع اخت ف الجنس.

 إب ا  ذه  بفضة أو  راهم ب ن ن)ر، ري ال  ب والرا  وه ذا.، الصرف  هو إب ا  عملة بعملة، إب ا  عملة بعملة
 الذه  ب لذه  يسمونه؟ إب ا  الذه  ب لذه  يسمونه، بيع

 .......:طالب
  )ف؟
 .......:طالب

ال، الصرف  إب ا  ذه  بفضة، إب ا  الذه  بفضة صرف، إب ا  ال راهم ب ل ن ن)ر صرف، لكن إب ا  ال راهم 
 ب ل راهم وال ن ن)ر ب ل ن ن)ر، نعم.

 .......:طالب



ال ليس بصرف؟ يسمونه مراطلة، م راطلة، ذه  بذه  ليس بصرف وال  )ف؟ ذه  بذه ، نعم، هذا صرف وا 
 بيع.

، الكت   إيش -رضي هللا عنه-ح )  عمر  مالذه  ب لذه  رب ، الذه  ب لذه  ربً ، األص  في الكت   عن  
 عن  م؟

 طالب: الذهب بالورق.
    النسخ  ذا؟

 طالب: على طبعة واحدة.
ن   ن األص  في الصحيح)ن ،الذه  ب لذه  هذا األص  في العم   ه  ب لورق   ن الط بع ع   عل  الذ  وا 

ال األص  في الكت   الذه  ب لذه  رب ، هذا موجو    م  في األصو ، الط بع ع   عل  م  في األصو ، وا 
  ، ولذا يقو  في الح شية ف)ه   الذه  ب لذه  رب .والط بع ع    الذه  ب لورق،  لكن األصو  في الصحيح)ن

  ل راهم صرف، ربً  إال ه ء وه ء.الذه  ب لورق هذا هو الصرف، ال ن ن)ر ب
 ذه  يعني مع اتح   الجنس، يشترط في إب ا  الجنس بجنسه يشترط فيه شرط ن، اإليش؟الذه  ب ل

 طالب: المماثلة.
ف  ب  من أن ي ون الوزن واح  إذا بيع الذه  ، والتق بض ، التس وي والتق بض التس وي والتق بض،  التس وي 
لكن إذا اختلف الجنس  ،عل  أال يفترق  وب)نهم  شيء، ومثله بيع الفضة ب لفضةوال ب  من التق بض  ،ب لذه 

التف ض ، )جوز التف ض  عل  أن تكون ) ًا ب) ، ال ب  من التق بض، ولذا إيش؟ ذه  بفضة أو الع س )جوز 
 ثله بر ببر،م   والبر ب لبر إال ه ء وه ء((, خذ وه  ، خذ وه     الذه  ب لورق ربً  إال ه ء وه ء((يقو   

ن ق   بعض  ،ف لبر جنس إال ه ء وه ء((ربً    والشع)ر ب لشع)ر  والشع)ر جنس، عل  م  يف) ه هذا الح ) ، وا 
ألنه من جنسه، لكن األكثر  ؛أه  العلم أن الشع)ر  اخ  في البر ال )جوز فيه التف ض ، ال )جوز فيه التف ض 

ال م   فلك أن تبيع ،عل  أن الشع)ر )ختلف جنسه عن البر ص ع بر بص ع)ن شع)ر، وعل  القو  األو  )جوز وا 
 )جوز؟ ال )جوز.

الربوي    والبر ب لبر ربً  إال ه ء وه ء، والشع)ر ب لشع)ر ربً  إال ه ء وه ء(( ،  الذه  ب لورق ربً  إال ه ء وه ء
  م ع  ه ؟ المنصوص عل)ه ؟ 

 .......:طالب
، الملح، ستة أصن ف، ستة أصن ف، هذه الستة األصن ف م  التمر ،فضة، البر، الشع)ر )ف؟ ستة، الذه ، 

 م  الق سم الذي )جمعه ؟ ه  تتح  في العلة؟ ؟)جمعه 
 طالب: الثمنية والكيل يا شيخ.

ال غ)ر معتبر ؟  الثمنية والك) ، الوزن معتبر وا 
 .تبرطالب: مع

ال غ)ر معتبر؟  الطعم معتبر وا 
 : أيضا  معتبر.طالب



أو ال يق س عل)ه ؟ الجمهور عل  اعتب ر القي س،    من  ،ه  فتعتبر أصو  ألجن سه هذه الستة ه  يق س عل)
إل  غ)ره  مم  يش ر ه  في العلة،  يقو  ب لقي س يقو   )تع ى ح م هذه األشي ء هذه الستة المنصوصة عل)ه 

الذه  والفضة وقلن   العلة فإذا أت)ن  إل  ، في هذه الستة في هذه الستة، ال رب  إال يقولون  ال رب  إالالظ هرية 
ولو   ن  ،إل  هذه العلة عن  من يقيس )جري الرب  في    م  )تخذ أثم ن  إذا نظرن ، ونه  أثم ن ، ونه  أثم ن

من ورق، ولو   ن من جلو ، ولو   ن من خش ، ال )لزم أن ي ون من ذه  وفضة، وهذا قو  الجمهور، الذ)ن 
)رون القي س يقولون  ال رب  في األثم ن إال ب لذه  والفضة فق ، لو اتخذ  يعت ون ب لقي س، والظ هرية الذ)ن ال

ف)ه  الرب ، لو اتخذ الن س أثم ن  ف)ه  الرب ، لو اتخذ الن س أثم ن من خش  لم )جر   الن س أثم ن من ورق لم )جر  
لألشي ء  جميع م  )تخذ ثمن رين  الرب  فيف)ه  الرب ، فإذا قلن   العلة الثمنية  ونه أثم ن، أج من جلو  لم )جر  

)جري ف)ه  الرب ،    م  )تخذ عملة ال )ن را   ،ف لري ال  )جري ف)ه  الرب ، ال والرا  )جري ف)ه  الرب ، ال ن ن)ر
 )جري فيه الرب .

ومعروف أن الظ هرية )ن رون القي س،  ،ولو قلن  بقو  الظ هرية، نعم، لو قلن  بقو  الظ هرية م  جرى ف)ه  الرب 
ا )رى جمع من أه  العلم أنهم ال عبر  بقولهم وافقوا أو خ لفوا؛ ألنهم ال )رون القي س الذي هو أح  أر  ن ولذ

 االجته  .
ن تي إل  قو  الجمهور، الورق حص  ف)ه  خ ف و  م  ث)ر أله  العلم أو  م  اتخذ الن س العملة من ورقة، 

؛ ألنه  أثم ن، وثمنه  ف)ه ، ثمنه  ف)ه  ال يستطيع مخلوق   ن  العملة المت اولة عل  مر العصور الذه  والفضة
أن يعت ي عل)ه  ويلغ)ه ، لكن هذه األوراق، العملة من األوراق أال يم ن أن ي تي شخص ويقو   هذه األوراق 

ه  والفضة ب لفع ؟ في فتكون مث  هذه األوراق البيض ء ال قيمة له ، فه  ت خذ ح م الذ ،الغية ويص ر غ)ره 
 ، تخ ذه ب، من أه  العلم من يقو   ال ت خذ ح م الذه  والفضة، ب  منهم من أجرى أو أص ر المنع  ن..جري

شك أن في هذا تض))ق عل  الن س، تض))ق عل  الن س، ومنهم من )رى أنه  ال م نع من  ب تخ ذه  أثم ن، وال
وهذا قري  من قو   ،جري ن الرب لكن ال ت خذ ح م الذه  والفضة في  ،اتخ ذه  أثم ن وت اوله  واعتب ره 

 الظ هرية.
والب   له ح م المب  ، والب   له ، من الذه  والفضةب   من الذه  والفضة، ب    ،ومنهم من يقو   هي ب  

ح م المب  ، ف)جري ف)ه  الرب ، لكن ه  جميع أنواع العملة من األوراق ب   من الذه  فق ، أو ب   من الفضة 
 إيش معن  هذا الك م؟ ؟  وليس  بب  فق ؟ أو في ح م الب 

التف ض ، ال )جوز التف ض   ؟ال )جوز إيش والري   ب   من الذه  ح)نئذ   ،ن ال والر ب   من الذه   إإذا قلن 
ذا قلن  ولك  سلعة قيمته  وثمن)ته  إذا  ،نه  في ح م األب ا   إوال ب  من التم ث ، ال ب  من التم ث  والتق بض، وا 

بر هذا جنس وهذا جنس،  م  أن أصوله  ذه  وفضة هذا جنس وهذا جنس، وح)نئذ يطل  له  ب  فنعت ،اختلف 
وأن )ب ع بعشر  تبعً  لقيمته الثمنية،  ،يشترط لصرف بعضه  ببعض التق بض فق ، ال م نع أن )ب ع ال والر بري  

تغطي  هن ك أرص    ،ن ك أرص  وأنتم تسمعون أن العم   تزي  وتنقص تبعً  القتص   البل ، من أو  يقولون  ه
قيمة هذه العم   المت اولة، إيش معن  هذا الك م؟ يقو   إن هذا البل  أص ر أمر بصك ملي ر من الري ال  

  ن هذا معمو  به في الس بق،  ،أو من ال والرا  ال ب  أن يغطي هذا المبلغ ذه  بهذه القيمة أو فضةمثً ، 



ال إيش  ،أوراق ؟م  فيه؟ م  في تغطية، إذًا  )ف )تع م  الن س ب وراق ال قيمة له  لكن في األخ)ر هن ك تغطية وا 
الري   م  غطي م  له قيمة، ق لوا  قيمته اقتص   البل ، إيش معن  اقتص    الفرق ب)ن الري   وب)ن ه  الورقة ذي؟

إذا هب  مستواه االقتص  ي  ،ق البل ؟ يعني إذا   ن البل  مت)ن االقتص   تكون قيمته مرتفعة، إذا   ن اقتص  ه أ
تنز  قيمة العملة، وهذا )نبهن  إل  شيء وهي أن ال ني  ق ئمة عل  ال شيء، ولذا ال تستحق من )ؤثره  عل  
اآلخر ، يعني تصور أن عملة بل  من أكبر  و  الع لم ترتفع وتنخفض بسب  شخص، شخص   فر نس   هللا 

م لو ، )   عل  أن هذه  هذا لهرشح ف ن )نخفض ال والر، ليش؟ الع فية، خ ص رشح ف ن ارتفع ال والر، 
  طو  ) هذه حقيقته ، يعني افترض أنك  ال ني  تس)ره  هذه العم  ،  له  تس)ره  هذه العم  ، وهذه العملة 

 ؟قيمة عملك ،ثم بع  ذلك ص ر أمر بإلغ ء هذه العملة ،ورص   في البنوك مئ   الم ))ن ب  الملي را  ،عمرك
ب)نم  لو في هذه الم   ختم  القرآن  م مر ، رص) ك هذا يستطيع أح  )لغيه؟ م  )لغيه إال  ،إيش قيمته؟ ال شيء

تفرقه عل  ف ن وع ن، ال يستطيع أح  أن )ت خ  في رص) ك من اآلخر ، الختمة الواح   ف)ه   ،أن ، توزعه
ء، يعني الن س الموهوب)ن أه  القرآن يقرءون م  تكلف شي ، وال تكلف شيء يعنيأكثر من ث ثة م ))ن حسنة

مم ؤ القرآن في س  س ع  ، واإلنس ن ي   وي  ح وفي النه ية يص ر أمر يص)ر ال شيء، أو يص ر أمر ت
أموا  ف ن أو ع ن  م  هو في ال و   ث)ر، نعم، نسمع عنه  ث)رًا في ال و ، ي   وي  ح وأخ)رًا تؤمم أمواله 

 هللا المستع ن.وواشتغ  بم  )نفعه،  ،، إن نظر إل)ه  بع)ن البص)ر  أعرض عنه وبع )ن؟ ف ل ني  ال شيء
عل     ح   العم   النق ية سواًء   ن  من الورق أو من الح )  أو من  إال ه ء وه ء((   الذه  ب لذه  رب ً 

ال والرا  جنس الذه  أو من الفضة ح مه  واح  في جري ن الرب ، ال شك أنه  أجن س، الري ال  جنس واح ، 
ن   ن  ورق أم  إذا اختلف   ،، يطل  ف)ه  التم ث  والتق بض..ة جنس واح ، ف)جري يواح ، نعم، الجن)ه   وا 

 وال يشترط التم ث  وه ذا. ،األجن س ري ال  ب والرا  ف  ب  من التق بض
 وأن علته  الثمنية  ونه  نقو ، ثمن لألشي ء. ،انته)ن  من الذه  والفضة

يش اللي و األربعة الب قية علته   ونه ،  ونه  إيش؟ ب لر..، ر، والشع)ر ب لشع)ر، والتمر ب لتمر، والملح البر ب لب ا 
 )جمعه ؟

 طالب: الطعم.
)جمعه  علة واح    ونه  مطعومة، وال ب  من إض فة ق)  آخر معتبر في األربعة، هو  ، ونه  مطعومة ،الطعم

ه الرب ،    م  يطعم ويوزن )جري فيه الرب  عل  خ ف ب)ن أه  العلم الك)  والوزن،    م  يطعم وي    )جري في
 في عل  أو في علة الرب  في هذه األشي ء.

 الذهب تبيعوا ال)): قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا تعالى عنه- الخدري  سعيد أبي عن
والذه  يشم   ))ال تبيعوا الذهب بالذهب((بعض، عل    وال )زي  بعضه ، سواء  بسواء((بمثل مثال   إال بالذهب

، سواًء   ن مص وك أو خ م سب ئك، ،جميع أنواع الذه   ،أبيض أو أصفر  له ذه  نعم، أو مختل  لم يصف 
، ت تي بعشر   ن ن)ر ذه  إل  مح  صي غة ))إال مثال  بمثل((مصوغ أو غ)ر مصوغ، ال ب  فيه من التم ث ، 

ذا نظر   ط)  زن هذه وزن هذهعة؟ فيقو   بعشر   ن ن)ر،  م هذه السلبذه  فتقو    ق    ال، هي بعشر ، وا 
ن العشر  ال ن ن)ر، يقو   ي  أخي الصي غة تعبن  عل)ه ، نقو   ال، )ه ، إل  وزنه  أق  من عشر ، من وز إل



الذهب ))ال تبيعوا فت خ  في الح )    ،، ال تخرجه  عن  ونه  ذه الصي غة ال تخرجه  عن  ونه  ذه 
ن   ن من بمثل(( مثال  بالذهب إال  أن الذه  المصوغ له ح م  -رحمه هللا تع ل -ش)خ اإلس م  أقوا  وا 

ويستن  إل  قصة  ،العروض، عروض التج ر ، ال يشترط فيه التم ث ، عل     ح   هذا قو  مرجوح ومهجور
 لكنه قو  مهجور. ،-رضي هللا عنه-حصل  من مع وية 

بم  في ذلك المص وك المضرو  المصوغ الخ م المخلوط  ،تشم  جميع أنواع الذه  ،لجنس ( هن  لف لذه   أ
-أو ت تي اإلش ر  إليه  ، م  في ح )  الق    عل  م  سي تي ،ب  من تصف)ته قب  بيعه  له ذه ، ف لمخلوط ال

 .-إن ش ء هللا تع ل 
نضع هذا  ،ع؟ م ذا نصنع؟ ن تي ب لم)زانومعن   ن ن)ر ذه  م ذا نصن ،فإذا أر ن  أن نشتري ذه  مصوغ حلي

في  فة وهذا في  فة ال )زي  وال )نقص مثً  بمث ، ال ب  من التم ث  والتق بض أيضً ، ط)  إذا رفض ص ح  
 يقو   تعب  عليه، م  أبيعك بعشر ، وأن  مضطر إليه م ذا تصنع؟ ،ال   ن

 طالب:.......
  )ف؟

 ذهبا .الدراهم ويشتري بها  ......طالب: تباع
ويشترى به  هذا  فضة تصرف ال ن ن)ر ب راهم ،تصرف ال ن ن)ر ب راهم ،يعني تصرف، يصرف الذه  بفضة

 ج.ر  خ  في التمر، هذا م   ،المصوغ، عل  م  سي تي في الح )  الذي )لي هذا
  وا  الشفوال تشف وال تشفوا بعضها على بعض(( ،))الذهب بالذهب(( ))ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال  بمثل

))وال تشفوا وهو من األض ا ،  ،وي تي الشف ويرا  به النقص ،يعني ال تزي وا بعضه  عل  بعض ،الزي   
ويستوي في ذلك المص وك  ،مث  الذه  بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال  بمثل((

))إال مثال  الفضة، ي هي الفضة، لت..، من    م  ) خ  في  لمة الورق االمضرو  المصوغ، وغ)ره من أنواع
 ))وال تشفوا((تح   في الوزن، ال يق    هذا شيء يس)ر، ال، ال ب  أن ي ون مثً  بمث ، االال ب  من  بمثل((

 يعني ال تزي وا.
في أسواق  ال ب  من التق بض، ولذا م  )جري  وال تبيعوا منها غائبا  بناجز(( ،))وال تشفوا بعضها على بعض

ألنه إذا لم يحص  التق بض هذا رب  النس)ئة، والرب  ش نه عظيم، ج ء  التس مح ب لتق بض ال )جوز؛ ذه  منال
لعن آك  الرب  ومو له و  تبه وش ه يه، وج ء  فيه النصوص من الكت   والسنة التي ت   عل  عظم ش نه، وأنه 

َبا اَل َيُقومُ }سب  للكوار  والعقوب  ،  {الَِّذيَن َيأ ُكُلوَن الرِ  َطاُن ِمَن ال َمس ِ ي   وَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ
صرح جمع من أه  العلم ب ن أكلة الرب  )بعثون )وم القي مة مج ن)ن، هذا ظ هر من اآلية،  [( سور  البقر 695 ]

ٍب مِ َن َّللا ِ َوَرُسوِلِه{ ويزاو  م  )زاو  من هذه  ،في بل ان المسلم)ن علن ً واآلن )وج   [( سور  البقر 697 ] }َفأ َذُنوا  ِبَحر 
 الجريمة الشنع ء، وهللا المستع ن.
 ،رب  الفض ، وهو الزي    عن ن  الرب  نوع ن  عوا منها غائبا  بناجز((وال تبي ))وال تشفوا بعضها على بعض،

ر مع زي   ، بر بب ،ملحملح ب ،زي   ، شع)ر بشع)رمع تمر ب فضة بفضة مع زي   ، تمر ذه  بذه  مع زي   ،
سم  إيش؟ رب  الفض ، وهو محرم عن  جم ه)ر أه  العلم، )ذ ر عن ابن عب س أنه ال )رى به ب سً ، )ذ ر هذه ت



   ال رب  إال في النس)ئة((في الح )    ،عن ابن عب س ويذ ر عنه أنه رجع عن هذا القو ، وج ء في الخبر
 .والمقصو  منه  ال رب  أش  إال في النس)ئة

نس)ئة؟ نعم،  ه  )تصور رب  نس)ئة ب ون فض ؟ رب  نس)ئة ب ون فض  أو الع س؟ يعني )تصور رب  فض  ب ون 
نعم، )نفك الفض  عن النس)ئة؟ )نفك إذا  ؟ري ل)ن ) ًا ب)  عل  ش ن م  ن خ  في الرب  تقو   هذا ري   أعطيك

يح، لكن اآلن الرب  الذي )زاو  في تمر ر يء صحنس الواح  جو   ور اء ، تمر ج)  باختلف الج ،اختلف 
ال م  )نفك؟ في  ؟ ري ال  بري ال  زائ  مع قله )تصور فيه رب  فض  ب ون نس)ئة ب ون نس)ئة، أو ال )نفك؟ )نفك وا 

ب  أن تص)ر ) ًا ب)  عل  ش ن م  م ئة ه   م ئة وخمس)ن؟ يم ن؟ واليقو   خذ هذه جزاك هللا خ)ر هذه بأح  
الخ ف ال حظ له من النظر   وأنه رب  فض  مختلف فيه، أوالً  ،، الذ)ن )بررون للرب  الق ئمنقع في الرب ؟ م  يم ن

 لمخ لفته النصوص الصحيحة الصريحة.
فض  فق  وقع في الاألمر الث ني  أنه ال )تصور من خ   التع م  الق ئم رب  فض  ب ون نس)ئة، من )تع م  برب  

فض  عن رب  النس)ئة إال إذا اختلف  األنواع جو   ور اء ، وهذا ال )تصور ف  ك رب  الانرب  النس)ئة، وال )تصور 
 في العم  ، )تصور في العم  ؟ م  )تصور، هذا م  )تصور في العم  .

وهو الت خ)ر والت ج) ، م ئة بم ئة وخمس)ن لم   سنة،  ،رب  النس  ، والت ج) وهو الت خ)ر  الث ني  رب  النس)ئة
الح )  و وأو  الح )  ، ))وال تبيعوا منها غائبا  بناجز((ر، وه ذا، هذا حرام ب إلجم ع، ص ع بص ع)ن لم   شه

  إال ) ًا ب) ((   إال   وآخر هذا الح )  )   عل  رب  النس)ئة، وفي لفظ ،الذي قبله  ل)  عل  تحريم رب  الفض 
ًا أو بع  غ ، بقيمته  غ  نيتالذ)ن يقولون  خذ السلعة اآلن وأ هذا فيه التق بض، أم  أصح   المح   ) ًا ب) ((
  إال ه ء وه ء((،   إال ) ًا ب) ((،   وال تبيعوا ب  أن ي ون ) ًا ب) ، خذ وه  ،   )جوز، هذا محرم، الهذا ال

 .غ ئبً  بن جز((
ال تزي وا،   يعني   وال تشفوا(( ، ت ك)  عل  تحريم الزي     إال وزنً  بوزن، مثً  بمث ، سواًء بسواء((وفي لفظ  

 نعم.
 " ..برني بتمر -صل  هللا عليه وسلم-النبي  إل  ب   ج ء"شرح ح )   

 النبي له فقال ،برني بتمر -صلى هللا عليه وسلم-النبي  إلى بالل جاء" :قال -رضي هللا تعالى عنه-وعنه 
 ليطعم بصاع صاعين منه فبعت، رديء تمر دناعن كان": بالل قال ((هذا؟ أين من)): -صلى هللا عليه وسلم-

، الربا عين، الربا عين ،أوه)): ذلك عند -صلى هللا عليه وسلم- النبي فقال"، -صلى هللا عليه وسلم- النبي
 .((به اشترِ  ثم، آخر ببيع التمر فبع تشتري  أن أردت إذا ولكن، تفعل ال

عليه -"قال: جاء بالل إلى النبي  ،-هللا تع ل  عنهرضي -عن راوي الح )  الس بق أبو سع)  الخ ري  "وعنه"
هو أجو  أنواع التمور، وج ء م حه في ح )  مرفوع في ، تمر ج)  أصفر م ور بتمر برني" -الصالة والسالم

))من أين : -عليه الصالة والسالم-"فقال له النبي المسن ، عل     ح   هو تمر من أجو  أنواع التمور، 
"قال بالل: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين ن أ)ن جئ  بهذا التمر ي  ب  ؟ ي  ب  ، م هذا؟(("
جمع، والج)  اسمه إيش؟ جن) ، فشراء الص ع من الج)  بص ع)ن   في قصة أخرى التمر الر يء اسمه، بصاع"

 من الر يء ع)ن الرب ، وهذا من األ لة الصحيحة الصريحة عل  تحريم رب  الفض .



 يعني من الج) ، "-عليه الصالة والسالم-رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي  "كان عندنا تمر
"ليطعم ، ف) خرون له أفض  األشي ء، -عليه الص   والس م-)جلون الرسو   -رضوان هللا عل)هم-الصح بة 

ة توجع مم  هذه  لم ))أوه((عند ذلك:  -عليه الصالة والسالم-فقال النبي  ،-صلى هللا عليه وسلم-النبي 
))أوه، عين الربا،  ))أوه، عين الربا، عين الربا((من هذا المن ر الشنيع،  ،حص  من هذه المخ لفة العظيمة

ج ء في صحيح مسلم األمر بر ه في ح )ث)ن، ج ء  ))ال تفعل((ت ك) ، هذه الزي    هي ع)ن الرب ،  عين الربا((
 ، عق  الرب  ب ط ، ال ب  من ر ه.ف   عل  أن عق  الرب  ب ط  ه((  فر و األمر بر ه 

بقيمته تمر  بع التمر الر يء واشتر   به(( ثم اشترِ  ،))ال تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر
ج) ، لكن ه  )ب ع هذا التمر عل  زي  ويشترى من زي ؟ ومثله لو   ن عن ك ذه  مستعم  تذه  إل  ص ح  

 ف، ثم إذا اشتري  بعني هذا الذه  الذي عن ك ب لف، فتكون   نك أب ل هذا الذه  ب ل مح  تقو   اشتر  
الح )  ليس فيه م  )   عل  أنك تبيع عل  شخص وتشتري من شخص، بهذا الق يم ب لج )  مع ع م المم ثلة، 

تبيع يست   الش فعية عل  جواز الع)نة، يقو   إذا ج ز مث  هذا ف لع)نة تجوز،  )ف؟ ألنه ليس فيه اشتراط أن 
بعشر   راهم وتشتري منه  تبيع عل  زي  عشر  آصع من التمر عل  شخص وتشتري من غ)ره، ف)جوز لك أن

بم ئتي ري  ، وتشتري بم ئتي ري   خمسة آصع من   عخمسة آصع بعشر ، تبيع التمر الع  ي السلج م ئة ص
   عل  منع ذلك، وهذا إجم   ب ليس في الخبر م  )  ،التمر الس ري مثً ، أو عشر  من الخ ص، وأن  واقف

 ،ألنه يحتم  أن ب   لم  وجه هذا التوجيه )بيع عل  زي  ويشتري من زي  ترك ل ستفص   في مق م االحتم  ؛
عل     ح   هذا ح  شرعي، ليس ألح  أن يطعن فيه، ليس لشخص أن  ،ي ون البيع شبه صور  ..،فتكون 

))ولكن إذا ، -عليه الص   والس م-توجيه من النبي ال  الشرعي، يقو   هذه ح)لة عل  الرب ، ال، هذا هو الح
يعني مثلم  قلن  فيمن عن ه ذه  مصوغ ومع الزبون عشر   به(( ثم اشترِ  ،أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر
 ب ل راهم الذه  المصوغ. هذا الشخص أو عل  غ)ره، ثم اشتر    ن ن)ر، نقو   بع ال ن ن)ر ب ل راهم عل 

 وجه است ال  من است   ب لح )  عل  جواز الع)نة؟ م 
 ،أن تبيع سلعة عل  شخص نس)ئة بثمن مرتفع، ب كثر من قيمته ، ثم تشتريه  منه نق ًا، هذه مس لة الع)نة  الع)نة

الح )  الذي فيه هذا  أج زه  الش فعية، الش فعية يست لون بمث  هذا ،وهي محرمة عن  جم ه)ر أه  العلم
ورض)تم  ،وأخذتم أذن   البقر ،  إذا تب يعتم ب لع)نة ء النهي عن الع)نة بع)نه  ب لتنصيص عل)ه ، جاإلجم  ، و 

وم    ن سب  للذ  ح    وتر تم الجه   في سب)  هللا سل  هللا علي م ذاًل ال )نزعه حت  تراجعوا  )ن م(( ،ب لزرع
ال حرام؟ ق  يقو  ق ئ   إنه مقرون ب ألخذ ب ذن   البقر، و  ال حرام وا  األخذ ب ذن   البقر معن ه الزرع، ح   وا 

ال الزرع    وتر تم الجه  ((حرام، لكن إذا أ ى إل  ترك واج  ص ر حرامً ،   ح  يقو أالزرع؟ نعم، ح  ، م   وا 
ن   ن القو  المحقق   إم  أح  يحرمه، ق   جمع من أه  العلم نه أط)  الم  س ، أط)  الم  س  الزراعة، وا 

  وجع  رزقي تح  ظ    -عليه الص   والس م-ق)ن أن أط)  الم  س  الغن ئم، وهي رزق النبي عن  المحق
 رمحي((.

 وقرن معه الزراعة، )ج   بجواب)ن   ،ن بيع الع)نة عطف عليه  إق  يقو  ق ئ  مثلم  ذ رن  من الش فعية
 األو   أن الزراعة التي تكون سببً  في ترك واج  محرمة.



 اللة االقتران ضعيفة، وهذا ن  اللة االقتران ضعيفة عن  جم ه)ر أه  العلم حت  عن  الش فعية، األمر الث ني  أ
ن الع)نة محرمة؛ ألنه  ح)لة عل  الرب ، ح)لة صريحة عل    إف لقو  المعتم  عن  أه  العلم قو  الجمهورمنه ، 

ح)لة شرعية، وق  ج ء النهي عن ارتك    الرب ، ق  يقو  ق ئ   مث  هذه الصور  للبيع ح)لة، نقو   ح)لة شرعية،
ق  نقو   نعم هذه ح)لة، ح)لة  فتستحلوا م  حرم هللا ب  ن  الح) (( ،  ال ترتكبوا م  ارتكب  ال)هو الح) ، 

للتخلص من المحرم ح)لة مب حة، ح)لة شرعية،  م  أن التورق أيضً  ح)لة مشروعة، ج ئز  عن  جم ه)ر أه  
تبيع هذه السلعة عل  زي  بم ئة وخمس)ن،   ع)نة والتورق؟ الفرق ب)ن الع)نة والتورق الع)نةالعلم، إيش الفرق ب)ن ال

ثم تشتريه  منه بم ئة نق ، هذه ع)نة، تبيع عليه نس)ئة بقيمة مرتفعة تن س  الم   ثم بع  ذلك تشتريه  منه نق ، 
بع  عل  زي  من الن س هذه  وأن  ال غرض لك في السلعة ح جتك في قيمته ، هذه مس لة الع)نة، لكن لو

، السلعة بم ئة وخمس)ن لم   سنة، ثم ج ء زي  ف خذه  وب عه  عل  عمرو طرف ث ل ، هذه هي مس لة التورق 
 ،)رى ابن عب س تحريم التورق، وش)خ اإلس م ابن تيمية، وبعض أه  العلموجم ه)ر أه  العلم عل  جوازه ، 

 .لكن قو  جم ه)ر أه  العلم القو  ب لجواز
ال م  تجوز؟ محت ج  إذا   ن زي  من الن س محت ج إل  هذه السلعة فبعته  عليه بم ئة وخمس)ن نس)ئة، تجوز وا 

 ؟ويستعم  السلعة، ه  ،والتورق هو غ)ر محت ج للسلعة، في هذه الصور  هو محت ج للسلعة ،للسلعة في الع)نة
ُتُبوُه{}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُ ج ئز  ب إلجم ع،  في أح  يمنع؟ ٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّسماى َفاك  ( سور  696 ] وا  ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدي 

 هذا ال )ن. [البقر 
ومس لة التورق متر    ب)ن أصل)ن  ب)ن هذا ال )ن الج ئز ب إلجم ع، وب)ن مس لة الع)نة، وجم ه)ر أه  العلم عل  

 ، وليس  من الع)نة في شيء. أن التورق من مس ئ  ال )ن
ه ج ء في صحيح مسلم األمر بر ه، ف   ر، بع  الجمع التمر الر يء واشتر  ب ل راهم جن)بً ، وعرفن  أنع  تمب

وليس عن ك  راهم ف ب لته   ،عل  أن عق  الرب  ب ط ، أن  عن ك ص ع)ن من التمر ف حتج  إل  تمر أجو 
عليك التوبة واالستغف ر  ،الموبق   موبقة من ،ارتكب  محظور ،نه )ج  ر ه ، هذا ع)ن الرب   إبص ع، فقلن 

رج ع هذا الص ع، ق  تقو   أكلته وانته ،  )ف أرجعه؟ ه  يشتري ب له أو تكفي التوبة واالستغف ر؟ ه  نلزمه  وا 
 نعم. ،؟...... بشراء ب له ص ع من جنسه وير ه وي خذ

 طالب:.......
  )ف؟

 طالب:.......
)ر ه،  م  ج ء في   اح ، أك  الص ع خ ص، أكله، إحن  قلن نعم هو اآلن بي خذ، الت ئ  الذي أخذ ص ع و 

 نعم، أكله وانته ، نعم.   فر ه((  وفي رواية   فر وه(( ،الح )  الصحيح
 طالب:.......

  خ ص انته ، عليه التوبة واالستغف ر وال يعو  إل  مث  هذا.
 سم.



 فكل ،الصرف عن -ي هللا تعالى عنهمارض-، أرقم بن وزيد عازب بن البراء سألت" :قال المنهال أبي عن
 الذهب بيع عن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نهى: يقول وكالهما ،مني خير هذا :يقولمنهما  واحد

 ".دينا   بالورق 
 والذهب، بالفضة الفضة عن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نهى" :قال -رضي هللا عنه- بكرة أبي عنو 

 ،شئنا كيف بالفضة الذهب ونشتري ، شئنا كيف، بالذهب الفضة نشتري  أن: وأمرنا، ءبسوا سواء   إال، بالذهب
 ."سمعت هكذا: فقال؟ بيد يدا  : فقال رجل فسأله: قال
وهو   الصرف عن "الصرف عن، أرقم بن وزيد عازب بن البراء سألت" :قال" ،اسمه سي ر "المنهال أبي عن"

 خ)ر هذا"  يقو منهم   واح  ف  س   اثن)ن من الصح بة،  إب ا  جنس بجنس، عملة بعملة، ذه  بفضة، هو
، البراء يقو   زي  بن أرقم خ)ر مني، وزي  بن أرقم يقو   البراء خ)ر مني، يعني ف س له، فهو أول  ب لسؤا ، "مني

ومن ت افع الفتوى من جهة أخرى، يحت طون  ،من جهة عليه السلف من احترام بعضهم بعض وفي هذا م    ن
ون ويتورعون خشية أن يقولوا عل  هللا م  ال يعلمون، وهذا بخ ف م  نش ه ه ال)وم من ت افعهم عل  ويتحر 

ثم ال تلب  أن يطلع عليك  ،الفتوى تج  في المجلس الواح  ع لم جل)   ب)ر يس   من قب  مجموعة من الن س
  ش نه خط)ر ج ًا؛ ألنه هو الكذ  واح  )ج)  قب  الش)خ وث ني وث ل ، )تس رعون، وهللا المستع ن، وهذا الب 

َكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا عل  هللا، أو من أظهر وجوه وأبرز وجوه الكذ  عل  هللا،  }َواَل َتُقوُلوا  ِلَما َتِصُف َأل ِسَنُتُكُم ال 
يه الص   عل-فتوى، والكذ  عل  هللا ش نه عظيم، إذا   ن الكذ  عل  النبي هذه ، [( سور  النح 336 ] َحَراٌم{

ن   ن قو  مهجور لكن )ذ ر –ولذا )رى بعض العلم ء  ليس   ذ  عل  غ)ري((   إن  ذبً  علي    -والس م وا 
ِقَياَمِة َتَرى الَِّذيَن َكَذُبوا  َعَلى َّللاَِّ أن بعض أه  العلم أفت  ب فر من ي ذ  عل  هللا وعل  رسوله،  -هن  َم ال  }َوَيو 

ٌة{  َودَّ   إن هللا ال يقبض العلم انتزاعً  )نتزعه من ص ور ، وج ء في الح )   [( سور  الزمر67 ]ُوُجوُهُهم مُّس 
اتخذ الن س رؤوسً   -أو لم ) بقي ع لم ً -ع لم  حت  إذا لم )بق   ،بقبض العلم ء - )ف؟-الرج  ، لكن يقبضه 

 نس   هللا الع فية والس مة. فضلوا وأضلوا(( ،لوا ف فتوا بغ)ر علم، فسئجه الً 
هذا "أفض  الخلق بع  األنبي ء    واح  منهم  يقو    -عليه الص   والس م-صح بة من صح بة النبي الؤالء ه

، يف)  تواضع الشخص ألخيه، ومن جهة أخرى ورع    واح  منهم ، وهذا الورع معروف عن  سلف "خ)ر مني
  إل  ف ن فهو خ)ر مني، وين ر أن هذه األمة، )ت افعون الفتي ، وبعضهم ي تيه الس ئ  من بع)  ف)ر ه، اذه

ويقو   اذهبوا إل  ف ن فإنه )تقن مث  هذه المس ئ  أكثر  ،، )ن ر أن )وج  من )تص ى إلفت ء الن س..)وج 
ضر  أروع األمثلة  -هللا عليه رحمة-مني، أو ال أعلم، أو هللا أعلم، أو انتظروا حت  نبح ، والش)خ عب  العزيز 

ي اإلذاعة تسمعه ألوف الم ))ن لس ئ  يقو   هللا أعلم، انتظر حت  نبح ، برن مج في تيه ا ،في هذا الب  
ال ال؟ ق    م  أ ري نبحثه ونب)نه في الحلقة يقو    هالمذيع يقول ..، سئ س لته عن شخص ه  هو صح بي وا 

عليك أن ؟ هذا ، ق    سج  هذا الك م إيش هن ، م  يحت ج نسجلة، قل   ي  ش)خ  اإلص بة( هذا ق امالق  م
ح   م يعني الشخص لو آ وهللا م  أ ري، مع أن هذاتربية، تربية لط   العلم، شخص بع)نه سئ  عنه، ق    

بس طة، يعني معروف ل ى  ث)ر من الن س أنه ب)نه وب)ن الصح بة مف وز وال ت بعي، من أتب ع ب    بيقو 



 هذا الك م، آخر الحلقة نمسحه، م  يحت ج ننشر هذا خ  ي  ش)، انتظر نبح ، ق  وهللا الت بع)ن، ق    م  أ ري 
 ذا، يعني م  صرح الش)خ بهذا، لكن هذا قص ه، وهللا المستع ن.ق    انشر، هذا تربية، هذا مهم 

  ، واآلخر يقو   خ)ر مني، وهم  )تفق ن عل  شيء واح ،    منهم  يقو "هذا خ)ر مني"والصح بي يقو   
ط ل  العلم إذا سئ  عل  في هذا أن "، دينا   بالورق  الذهب بيع عن -عليه وسلمصلى هللا - هللا رسول نهى"

صل  هللا عليه -عن مس لة ف)ه  نص واستط ع أن )ج)  ب لنص فهو أبرأ للذمة، وهن  يقو   "نه  رسو  هللا 
 ". )ن ً  ب لورق  الذه  بيع عن -وسلم
   منهم  عن الصرف ف ج    "نه  رسو  سئ   ،، سئ  عن الصرفس لة ف)ه  نص، لكن بقي من الجوا الم
فعلهم  عرف  مقص   ،لم يش)را إل)ه  "، بقي مس لة التف ض  )ن ً  ب لورق  الذه  بيع عن -صل  هللا عليه وسلم-هللا 

 الس ئ ، وأنه )ري  النس  والت ج) .
 طالب:.......

 .ي  أخي تفض األذان؟ ا
 

، بالفضة الفضة عن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نهى: "آخر ح )  في ب   الرب  ح )  أبي ب ر  ق  
 ".بسواء سواء   إال، بالذهب والذهب

تعب)ر عن النهي  صيغته الصريحة، عن   "ال تبيعوا الذه  ب لفضة"وأنه  تع      "نه  رسو  هللا"عرفن  م  في 
ج بهذا حت  )نق  اللفظ النبوي، جم ه)ر أه  العلم خ فً  ل او  الظ هري وبعض المتكلم)ن الذ)ن )رون أنه ال يحت

 ،عن الفضة ب لفضة، يعني أن تب ع الفضة ب لفضة -صل  هللا عليه وسلم-هذا أشرن  إليه س بقً ، نه  رسو  هللا 
والذه  ب لذه  إال سواًء بسواء، ال ب  من التم ث ، وأه  العلم يقررون أن الجه  ب لتس وي   لعلم ب لتف ض ، 

التقري  هذا  له م  )نفع، إذا لم تجزم ب ن هذا يس وي هذا ف  نك جزم  ب ن هذا )زي  يعني مس لة التق )ر أو 
عل  هذا أو )نقص عن هذا، يقررون أن الجه  ب لتس وي   لعلم ب لتف ض ، ف  ب  من العلم ب لتس وي، إال سواًء 

 بسواء، وزنً  بوزن، بح)  ال )زي  بعضه  عل  بعض، ولو قل  الزي   .
 )ف  ،، ال )ن ر بعشر   راهم، ب ثني عشر   رهم، بعشرين  رهم"شئنا كيف بالذهب الفضة نشتري  أن وأمرنا"

هذا ب لنسبة للتف ض  مع اخت ف الجنس، ويبق  الشرط المقرر وهو التق بض، ) ًا ب) ،  ؟ )ف شئتم ؟شئتم
التق بض إذا اختلف  يعني ال ب  من  "بيد يدا  : فقال رجل فسأله: قال، شئنا كيف بالفضة الذهب ونشتري "

  ال ب  أن تكون ) ًا ب) ، إذا اختلف  هذه األجن س، وفي رواية ذه  بفضة تمر بشع)ر، تمر بملح،األجن س 
 ."سمعت هكذا: قال"األصن ف، فبيعوا  )ف شئتم، إذا   ن ) ًا ب) ، إذا   ن ) ًا ب)  بهذا الشرط، 

ال نشوف األسئلة؟ ال م  ن خ ؟ وا   ن خ  في الرهن وا 
 نقرأ حديثين ثالثة. :لب: أقولطا

ال نشوف األسئلة؟ ب  م  وا 
 ما تراه. طالب:



لة ش   ح  )  م  األاألسبوع الق  م نعمة، في ق  رين ن خذ شيء، إذا أخذن  خمسة أح  )  بحن  وهللا م  أ ري إن  إ
في التفليس،  غ)ره، اللي بع ه عل  طو  في الحوالة، نعم، بع هو  ، الرهن اللي جمعه  ب   واح  ترى م  )ج

 بع ه في الشفعة، الوقف.
 ........البيوعكتاب طالب: األبواب يا شيخ، 

 أبوا  فيم  بع . ه إيه ف)
 .........ما في طبعات أخرى  :......طالب

 الفرائض مفر .
 في الطبعة الذي معنا يا شيخ.؟ طالب: كيف تعرف.....

 ال، هو  اخ ،  اخ  في المع م  .
 سن هللا إليكم.طالب: بعض الطبعات أح

األرب ع، العب  ا  والمع م  ، والمن كح   التي  ،  حس  تقسيم أه  العلم ت ور عل  األر  ن األربعةألن الكت
يسم)ه  الن س ب ألحوا  الشخصية، ثم الجن ي  ، الجن ي  ، هذه األربعة األرب ع المعروفة عن  أه  العلم، ربع 

 العب  ا ، ربع المع م   وه ذا.
 ونشوف  م سؤا . ،ذا نقف عل  الرهنفعل  ه

 سم.
 طالب:.......

 إيه. 
 طالب:.......

ي منه ص ر  اشترى من غ)ره، أم  إذا اتفق عل  أن يشتر  وأال هو إذا ب ع عليه )خبره أنه ب لخي ر اشترى منه 
لكن إذا قبض  ص ر  الح)لة ظ هر ، أن يشتري منه هذا ويبيع عليه هذامعه وتع ق ا عل   ح)لة ظ هر ، إذا اتفق

ال يشتري من غ)ره. إذا اشترى قيمة المبيع نعم، هو ب لخي ر   منه وا 
 هذا قب . ،هذا منتهي هذا

 
  .نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله

 وسلم وب رك عليه. اللهم ص   
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (6)كتاب البيوع  - عمدة األحكام

 عب  الكريم بن عب  هللا الخض)ر  الش)خ
 
 

 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.
 نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله ،الحم  هلل ر  الع لم)ن

نج زًا لم  اتفق فيهوف ًء ب لوع  وهي عب ر   ،خو  عل  أن ي ون ال)وم عل  نحو مم  يسم  ب للق ء المفتوحمع اإل ، وا 
 وهللا المستع ن. ،عن أسئلة وأجوبة تكت  هذه األسئلة وتق م ويج   عم  )تيسر منه 

 تم قص جميع الفتاوى ألن الدرس كله كان مخصص لإلجابة عن األسئلة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (0كتاب البيوع ) –شرح عمدة األحكام 

 ب    الرهن وغ)ره
 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر

 
 أما بعد: ،والصالة والسالم على رسول هللا ،الحمد هلل

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 باب: الرهن وغيره 

 الحديث األول:
 ورهنه درعا   اشترى من يهودي طعاما   -ى هللا عليه وسلمصل-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-عن عائشة 
 من حديد.

 نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله ،الحم  هلل ر  الع لم)ن
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

 باب: الرهن وغيره 
 في    ب  ؛ ألن شرط المؤلف ض)ق  عتب ر قلة األح  ) ب   )جمع أبوابً ، يضم أبوابً  في الحقيقة، والعم   ب

)جمع أكثر من ب   في ب   واح ، في ترجمة واح  ، ولذا جع  الب   للرهن، وعطف عليه غ)ره؛ ل) خ  فيه 
الحوالة، وي خ  فيه الحجر والتفليس، وي خ  فيه أيضً  الشفعة والوقف، والعو  في الهبة، والتع )  في العطية، 

، والعمرى والرقب ، وغ)ره  من األبوا ، في اثني عشر ح )ثً  تح  هذه الترجمة، و   ح )  أو والمزارعة
 ح )ث)ن )جمعهم  موضوع واح .

  في    ؛ ألنه )ور -رحمه هللا تع ل -ال )ري  أن ي ثر التراجم فيفر  لك  ح )  ترجمة  م  فع  اإلم م البخ ري 
ال )ري  أن ي ثر من  -رحمه هللا-ا اإلم م الح فظ عب  الغني أو ح )ث)ن، وهذ -البخ ري –ترجمة ح )  واح  

 ويعطف بم  يشم  الجميع؛ ألن اللفظ المبهم وغ)ره يشم  الجميع. ،التراجم، إنم  يضم بعض التراجم إل  بعض
رحمه هللا - ،  م  يقو  ابن م لك مص ر، األص  مص ر رهن )رهن رهنً ، والث ثي المتع ي مص ره فع   والرهن 

   - ل تع
 مررررررررررررررررررررررررن ذي ث ثررررررررررررررررررررررررة  ررررررررررررررررررررررررر  ر ا    فعررررررررررر  قيرررررررررررر س المصررررررررررر ر المعرررررررررررر ى

 ج

رهن،  ثم المض رع ثم المص ر، هو ث ثي مص ر، والمص ر )را  به ث ل  تص ريف الكلمة، الم ضي  ف لرهن
 مرهون.الإل   فهو متع   "رهنه درعا " ، "أرهنه ورهنه  رعً  من ح ) "  في الح )  ،وهو أيضً  متع   

يه البق ء والثب  ، الح لة الراهنة، أي  الب قية الث بتة، الح لية، اآلنية؛ ألن الع)ن تبق  ب)  والرهن األص  ف
 .المرتهن

التي يم ن االستيف ء من ثمنه ، فهي  هم  التوثقة، توثقة ال )ن ب لع)نوالمرا  به في عرف أه  العلم واصط ح
بو ، ويتم بذلك، ويوثق ب لكت بة والشهو ، ولزي    زي    احتي ط عل  ثب   العق ، ف لعق  )ثب  ب إل)ج   والق



االست)ث ق شرع الرهن؛ ألن الن س )تف وتون، منهم من ي في أن يق   معه  بع  واشتري ، بعتك هذا، فيقو   
{ قبل ، مث  هذا مر ه إل  ال ي نة، ومنهم من يحت ج معه إل  ذلك إل  اإلشه   ا  ِإَذا َتَباَيع ُتم  ِهُدو  ( سور  696 ] }َوَأش 

 [البقر 
ُتُبوُه{ ومنهم من يحت ج معه إل  الكت بة ٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّسماى َفاك  ومنهم من ال  [( سور  البقر 696 ] }ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدي 

إم  لجه لة ح له، أو لم  عرف من ح له أنه ال )وفي ب  يم ط ،  ف  معه ال ب إلشه   وال ب لكت بةأو ال ي ت ي في
يطل  منه الرهن زي    في التوثقة، وق  يطل  الكف) ، وق  يطل  الض من، و له  توثق  ، وهذا موجو   وح)نئذ  

في األمم  له ، منهم من إن ت منه بقنط ر )ؤ ه إليك، ومنهم من إن ت منه ب )ن ر ال )ؤ ه إليك، ف لن س )تف وتون، 
شه   وال  ت  ، لثقتك به، لكن إن حص  أنه بعض الن س ي في أن تبرم العق  ب)نك وب)نه ب ون شهو ، ب ون إ

عل  خ ف ثقتك به ف ن  تتحم ؛ ألنك م مور ب لكت بة، م مور ب إلشه  ، الكت بة واإلشه   إنم  يحت ج إل)هم  
ال ف ألص  أن العق  )ثب  ب إل)ج   والقبو ، ومر  ذلك إل   ي نة الطرف)ن.  عن  التن زع، وا 

ن ُكنُتم  َعَلى َسَفٍر َوَلم  َتِجُدوا  َكاِتب ا َفِرَهاٌن ه أه  العلم والسنة وأجمع علي الرهن ج ء التنصيص عليه ب لكت   }َواِ 
ُبوَضةٌ  ن ُكنُتم  َعَلى من أه  العلم من يشترط لصحة الرهن السفر،   نتم عل  سفر [( سور  البقر 691 ] {مَّق  }َواِ 

وأن الرهن ال يصح في الحضر، وجمهور أه  العلم واعتبر هذا ق) ، ووصف مؤثر،  [( سور  البقر 691 ] {َسَفرٍ 
 لم    ن مظنة لئ  )وج  من ي ت  وال )وج  من يشه  إال أن السفر الرهن في الحضر   لرهن في السفر عل  أن

أم  في الحضر )وج  الشهو ، ويوج  الكت  ، نعم في تف     ن الرهن فيه أو إليه، أو إل  الرهن أحوج، نعم،
 رهن، ف لوصف أغلبي، وليس ب لي، وليس بوصف مؤثر في الح م.ب لكت بة عل  ال

ُبوَضةٌ } هذا ه  يصح رهن م  ال يم ن   )ف مقبوضة؟ يعني يقبضه  المرتهن، وعل  [( سور  البقر 691 ] {مَّق 
أو قبض    شيء بحسبه؟ رهنه أرضً  ي في أن ي ون عن ه الصك مثً ، ط)  لو رهنه سي ر  االستم ر   قبضه

  ه؟تكفي؟ ه
 .طالب:......

 ب سم من؟
  .طالب:......

 مش لة، هذا يسمونه اسم الم لك، ي ون ب سم م  ن الم لك، )جع  عن ه لم   سنة ج لسة م  يستف   منه ؟
 طالب:......

ال األص  أن الوث ئق الرسمية ال )تح )  عل)ه ، ي تبون في االستم ر  اسم الم لك،  ال، هذا تح ) ، هذه ح)لة، وا 
 هو الم لك؟ ال، ليس بم لك.في ون 

تجع  السي ر  ب سم ص ح  الشر ة، الم لك للشر ة  -شر    السي را  مث ً - اآلن عن هم عقو  في الشر   
الف نية، نعم، وق  ب عته  الشر ة عل  هذا الشخص ب قس ط لم   أربع سنوا ، وال تحو  إل  اسم المشتري حت  

ال ف لعق  عق  بيع، نعم عق  بيع، إال أنهم لضم ن حقهم، وخشية أن تنتهي هذه األقس ط، هذا في حقيقته ره ن، وا 
)تصرف في السي ر ، وتفو  مصلحة الب ئع )تر ه  ب سمه عل  م  أش ر الش)خ، لكن )بق  أن هذا ال يسلم من 

س رق، نعم  ح)لة، ولو أن ر  الشر ة في )وم من األي م، نعم، لو أن ر  الشر ة، ق لوا  م  بعن ، وا ع  عليه أنه



 ملة التي وموقعة، لكن )بق  أنه لو ض ع  هذه العقو ؛ ألن العق  الذي )تضمن، أو المع عقو  ممض  ب)نهم 
إل  النزاع، فإن   ن ال ب  أن تؤو  إل  الخص م، وال ب  أن تؤو   ي ون ف)ه  عق  ظ هر، وعق  ب طن

ال ف صله بيع، )بيعون السي ر  هن ك....... أربع سنوا ، إذا انته  مجر   ،  لم   ث   سنوا من هذه الح)ثية، وا 
 م  تنتهي تحو  السمه.

 .طالب:......
 تقتضي العق  أو اإلج ر  مع التمليك؟ ألسلو ،ال، المنتهي ب لتمليك عق )ن، ال، هم يصنعون هذا ا

 .طالب:......
أنه انقطع عن العم ،  ي ون المضمون الرات ، لكن ضم ن الرات  ي في؟ تفترض هو م  في شك، لكن اإلش   

االستيف ء  االستيف ء منه، نعم، ع)ن يم نولذلك ال ب  أن ي ون الرهن يم ن المرتهن،  وذه  راتبه، )تضرر
الطرف)ن ال ت تي  المقصو  أن    عق  )ؤو  إل  الخ ف والنزاع والشق ق ب)ن ...مع منه ، يعني مع الشر ة

 الشريعة بجوازه، فتمنعه، نعم؟
 ......ل وال تكون لهقد يفصطالب: 

 نعم يفص  فص ، )تخلف ويفص .
ع   عل     ح   الواج  أن تكون العقو  واضحة للطرف)ن، وليس ف)ه  شيء من التح ) ، وال، ويحص  نزا 

وهم م  ) )نون إال  الشر ة ال ائنة، يعني م  هو موظفأو ال تنطبق عليه شروط   ث)ر ، واح  مثً  ال يحق له
آخر نعم يست )ن ب سمه، والث ني هو اللي يس  ، وق  ي ون )ترت  عل  هذه أمور، أمور في تي بشخص  ،موظف

است ان زي  ب سم عمرو،    مثً  المست )ن يعف  عنه، نعم، ث)ر  ج ًا ال تنتهي، مم  )تفقون عليه أنه لو م 
ال عن عمرو؟ اللي ب سمه العق ،  هذا األص  الذي ب سمه وعمرو ال ب س يس  ، م   زي ، اآلن العفو عن زي  وا 

 العق ، وهو م  يستحق في األص ؛ ألنه م  است ان.
هذه  له  ح) ، و له  تفضي إل  النزاع والشق ق،  جميع العقو  التي له  ظ هر وب طنو  عل     ح   هذه أمور

لنزاع في وقته، والمح كم مملوء  بمث  هذه القض ي ، والرهن إنم  شرع لتوثقة ال )ن، وح  النزاع في وقته، هي ح  ل
ف )ف )جع  الح  أص  لمش لة، العلم ء يقولون  له أن )ر   م  )ر  ، ويحل  م  يحل ، نعم، شريطة أن 

 ي ون مق بله يعلفه وم  أشبه ذلك، لم  ال يضره.
 ..الح )  يقو .
 طالب:...... 

 فع مق م مثً ، ورهن  ، ب عتب ر أن هذا الشخص ك، يعني اآلن يم ن االستيف ء منهاسته كه، إي نعم ب  ش
ن   ن ع   الطريقة في رهن   م  هي بواضحة، )جعلون االسم الم لك هو الب ئع نفسه، هذا المق م هالسي ر ، وا 
ص ر في مق ب  استعم له،  فع القس  الث ني فهم )وازنون   فع القس  األو ضم ن ل سته ك للقس  األو ، إذا 

  االستم ر  إل  عه  قري  ي ت  علستم ر  عن هم..،   ن وأيضً  وجو  االالسي ر  مبيعة ب لتقسي ،  هيأمورهم، 
ذلك ال يستطيع بيعه ، وهذا إجراء طبيعي مث  الصك، أو وبع  ي ت  عل  السي ر  مرهونة،  لم    ن  شبه ال فتر



ذه حلو ، لكن لمرور، يعني همن امثً  المرتهن ي خذ االستم ر  عن ه ويعطيه ورقة أن االستم ر  عن ي، وتص ق 
 تبق  السي ر  ب سم الم لك األو  هذا ال شك أنه يفضي إل  النزاع.

اشترى من  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا " في الح )  األو  "-رضي هللا عنها-عن عائشة "يقو   
أنه  -عليه الص   والس م-ج ء في وصفه وفي وصف عيشه  -عليه الص   والس م-النبي  "يهودي طعاما  

  ال يسرني أن ثب  عنه في الصحيح أنه ق     عنه ، وأنه ال ) خر ش)ئً ، وج ء..، وع زف ،متقل  من ال ني 
 أن أقو  به ه ذا وه ذا إال ت تي علي ث لثة وعن ي منه  )ن ر إال  )ن ر أرص ه ل )ن ي ون لي مث  أح  ذهب ً 

رى اله   وي   ،-عليه الص   والس م-ويجوع  ،-لس معليه الص   وا-ولذا يحت ج النبي  إل  آخره، ...((وه ذا
، وهو أكم  الخلق، وأشرف الخلق، -عليه الص   والس م-والث ني والث ل  في شهرين وم  أوق  في ب)ته ن ر 

وأكرمهم عل  هللا، ومع ذلك يشتري من )هو ي، في هذا صحة المع ملة مع الكف ر، وأن العقو  تثب  لهم الحقوق 
ن تع ملوا ب لرب ، لكن التي )تف ن ب عوا الخمر، وا  ن   ن  مع م تهم ف)ه  م  ف)ه ، وا  ق عل)ه  الطرف ن من أجله ، وا 

عل  اإلنس ن أن )نظر في عق ه هو، ال يشتم  عل  محرم، ال )برم معهم عق ًا محرمً ، لكن  ونهم )تع ملون 
عليه -  محرمة، ومع ذلك اشترى منهم النبي ب لعقو  المحرمة هذا ال )نظر إليه؛ ألن ال)هو  )تع ملون مع م 

 .-الص   والس م
من أغني ء الصح بة، من المزارع)ن من الصح بة،  -عليه الص   والس م-النبي  ق  يقو  ق ئ   لم ذا لم يشتر  

المع ملة لبي ن الجواز، وأن التع م  مع الكف ر ال شيء فيه، إذا   ن    هذا أوالً  نعم؟ ؟ومن أغني ئهم وأثري ئهم
وأثري ئهم أن  من الصح بة من  ب رهم وأغني ئهم  فعً  للمنة والحرج، من الذي يستطيع  صحيحة، األمر الث ني

في ذمته لي مبلغ  ذا، والرهن  )ف يشرع؟ الرهن ب لفع  بهذه الطريقة ه   -عليه الص   والس م-يقو   النبي 
ف فعً  لمث  هذا الحرج، وبي نً  للح م  ؟هللا حت  ترهني  ذايم ن أن ي ون صح بي يقو   ال، ال أبيعك ي  رسو  

 ، )جوع-عليه الص   والس م- ذا ال)هو ي طع مً  له وأله  ب)تهمن ه -عليه الص   والس م-اشترى النبي 
وهو مع ذلك أشرف الخلق، وأكم  الخلق، وأخش  الخلق، وأعلم الخلق، وأكرمهم عل   ،ويرب  الحجر عل  بطنه

 ؟نعم ..."ورهنه درعا " -عليه الص   والس م- ل  آ م، وس)  و -ج  وع -هللا 
 .طالب:......
، لكن ال يعت ى عليه إال بحق، أقو   من ع  ى المسلم)ن وضر المسلم)ن يضر، يع م  ب لضرر عل     ح  

ال ني  مثً   أن  لو ص ر ب)نك وب)ن ف ن من أمور ،ال يم ن أن يعت ى عليه، لكن  وني م  أشتري من شخص
ال شيء، أو هجرته هلل، نعم، وق طعته وهو مسلم، نعم عن  مثً   ك بق لة مثً  بجوارك بق لة تبيع محرمنزاع وا 

ال مج   ف)ه  صور أو م  أشبه ذلك، تقو   وهللا أن  أق طع ه  البق لة أشتري من البق لة الث نية، تؤجر   خ ن، وا 
ال م  تؤجر؟ تؤجر عل  هذا ب  شك،  .ف ألمور بمق ص ه  وا 

 طالب:.......
 ؟، هذا أك  هذا، ويش أعظم من ح جة األك ..ط) ، هو محت ج

 



  س ، يعني  ونك تست )ن من شخص )تع م  بمع م   محرمةشوف من ب   آخر اآلن، اآلن فيه مص لح ومف
نفس العق  ومع ملتك صحيحة، تست )ن من هذا الشخص، ويوج  شخص آخر ال )تع م  بمع م   محرمة، وب

وبنفس النسبة ال تتضرر أن ، ال شك أن هذا هو المق م؛ ألن تع ملك مع اآلخر تع ون عل  اإلثم والع وان، 
من أج  إع نته  والث ني أن  بح جة إل   عمه ،لقلن   م  )جوز التع م  معه أن  اآلن ت عمه، لوال أنك محت ج

ع م ته، ففي هذه النية ال تتع م  مع هذا إال إذا لم عل  البق ء، وأيضً  الث ني  ونه يضطر إل  أن يصحح م
 تع م  معه  إال مع ع م وجو  غ)ره .ك البنوك التي تتع م  ب لرب  ال )تج  غ)ره، ولذل

م  )تق  به من السه م وغ)ره  في الحر ، وفي هذا جواز الرهن،   ال رع "ورهنه درعا   "اشترى من يهودي طعاما  
عليه الص   -واإلجم ع، وصحة التع م  مع الكف ر، وفيه أيضً  اتخ ذ األسب  ، النبي وهو ث ب  ب لكت   والسنة 

وال شك  ،، وأخذ ب لسب ، عن ه  رع من ح ) ، وأمر بفع  األسب    م  -ج  وع -تو له عل  هللا  -والس م
  ت ث)ر ال  م  يقو  األشعرية، ف)ه ، ولو ش ء لسلبه عنه ، فله -ج  وع -أن لألسب   ت ث)رًا، وله  أثرًا جعله هللا 

نم  بجع  هللا  له  هذا األثر، فخ فً  لم  يقوله المعتزلة، وأنه  تؤثر بذاته ،  -ج  وع -وت ث)ره  ليس من ذاته ، وا 
المقصو  أن بذ  األسب   وفع  األسب   الم مور به  ال )ن في التو  ، وأيضً  له  أثر، والذي جع  ف)ه  هذا 

ب     األشعرية أنه ليس له  أثرف  تؤثر بذاته   م  يقو  المعتزلة، وال يق    م  تقو  ،-ج  وع -األثر هو هللا 
 وجو ه  مث  ع مه ، والقو  الوس  مذه  أه  السنة والجم عة.

ف)جوز لبسه ولو   ن من ح ) ، وم  ج ء من أن الح )  حلية أه  الن ر فهو ضع)ف، نعم  "من حديد"درعا  
وسوار الح )     هذا ضع)ف، لم ذا؟ ألنه  ح ) ؛ ألنه  حلية أه  الن ر ي عن اتخ ذ خ تم منضع)ف، وج ء النه
وفي إسن  ه ضعف  وهو في الصحيح)ن، وبهذا ضعفه األئمة،من ح ) ((   التمس ولو خ تمً  مع رض بح )   

 عل     ح  .
 الح )  الث ني. نعم

ذا أتبع ))قال:  - عليه وسلمصلى هللا-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة  مطل الغني ظلم، وا 
 . ((أحدكم على مليء فليتبع

 في الح )  الث ني  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
مط   (("مطل الغني ظلم))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة "

 اء وتر )  ال ائن ظلم، ووجه  ونه ظلمً  أنه مستحق لهذا ال )ن، يعني ت خ)ر  فع من جهة الق  ر عل  األ  الغني
مستحق لهذه األجر ، مستحق لقيمة البض عة فورًا، إال إذا أجل  إل  أج  معلوم )لتزم به الطرف ن، لكن إذا ح  

ع الم   ت خ)ره ال فع،  ففت خ)ره وتر ) ه ال شك أنه يضر به، فهذا ظلم له، مط  الغني  المرا  به م افعته و 
  إني   ام ظلم فهو محرم وم )بيح عرضه وعقوبته((  ،  لي الواج  ظلمفي بعض الرواي       ظلم(( لمستحقه

ف)ج   فع الم   لص حبه مت  طلبه، إذا   ن  ف  تظ لموا(( ،حرم  الظلم عل  نفسي وجعلته ب)ن م محرم ً 
ذا أخره الواج  وهو الغن ح اًل، وال )جوز ح)نئذ   )بيح "ي استحق العقوبة، استحق التعزير من قب  اإلم م، ت خ)ره، وا 

به في  يتح  )بيح عرضه يعني )لصق به التهم، و ب ن يقو  ص ح  ال )ن  مطلني ف ن، م  هو  "عرضه
أن تقو   مطلني  أه  العلم يقولون  )بيح من عرضه ال، !بم    ن وم  لم ي ن المج لس، ويستط)  في عرضه



ِل ِإالَّ َمن ُظِلَم{}الَّ ُيِحبُّ َّللا ُ ف ن،  َوِء ِمَن ال َقو  َر ِبالسُّ وهذا مظلوم لكن بق ر المظلمة،  [( سور  النس ء349 ]  ال َجه 
وهو اإلم م، م  ي تي يقو  له  أعطني م لي، يقو   وهللا  ر، من الذي يعزره؟ من له التعزيروعقوبته يعني يعز 

ال )تع ى عليه، يقو   أن  ال   ثم يضربهت ت)ن ، أو الجمعة أو السب -إن ش ء هللا-غ ًا  شرع أب ح لي عقوبته، وا 
نم  العقوبة لمن جع  هللا ب) ه الح و  والتع زير وهو اإلم م. وأن  أع قبه!  ليس  لك العقوبة، وا 

 طالب:........
وهو  هذه العقوبة هي شرعً  ث بتة، لكن لمن؟ لمن له إق مة الح و  والتع زيريعني  ص ر  مش لة    واح ،

 اإلم م.
ذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) ذا أح)  أح  م عل  مليء فليحت ((وفي بعض الرواي     ((وا  يعني يقب     وا 

الحوالة، شريطة أن ي ون المح   عليه مليء، بمعن  أنه ) فع مت  طل  منه الم  ، وال شك أن تشريع الحوالة 
بيع - ، واألص  أن بيع ال )ن ب ل )نيه  )ن في ذمة عمروهي في األص   )ن ب )ن،  )ن في ذمة زي  أح)  عل

، لكن هذا عق  إرف ق لمصلحة األطراف  له ، ق  ي ون المح)  الم )ن األو  م  عن ه م  ممنوع -الك لئ ب لك لئ
يس  به ل ائنه، فيقو   أن  وهللا م  عن ي شيء، لكن عن  ف ن لي مبلغ  ذا، اذه  فخذه منه، حوالة، فتنح  

، وأيضً  المح   عليه ق  ي ون   الحوالة يعج  له قض ء  )نهة الم )ن األو ، وأيضً  ص ح  ال )ن الذي قبمش ل
ف)ت خر ال فع، أو تقتضي أنه ليس عن ه من قو   مور تقتضي أن )ج مله ويؤخر ال فعالمح)  ب)نه وب)نه أ

م  يستطيع به أن يستخرج هذا ال )ن الشخصية م  يستطيع به استخراج الحق، ف لمح   الذي قب  الحوالة عن ه 
ورض  المح  ، وال  ، وأه  العلم يشترطون رض  المح) ف)نتفع األطراف  له ، وال شك أن مصلحته  ظ هر 

 سواًء لهذا أو لهذا.   المح   عليه؛ ألنه مستحق ال فعيشترطون رض
ذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) وال م الم  ،ر عل  أنه ل ستحب  الجمهو أوج  بعضهم قبو  الحوالة، و  ((وا 

متجه؛ ألن  قبو  الحوالةاألمر، واألص  في األمر الوجو ، فإذا أمن المح   من ضي ع حقه ف لقو  بوجو  
ال م الم األمر، لكن لو أن شخصً  م )ن لج ره بمبلغ من الم  ، فق   الج ر  وهللا أن  اآلن م  عن ي شيء، لكن 

)بع   ذا عشرين خمس)ن  )لو عن ، عن ه لي  )ن، روح اقبض منه، ه  )لزم ب ن  ف ن في الحي الف ني الذي
ألن المشور عليه يحت ج إل   لفة، إذا   ن االستيف ء من المح)  والمح   عليه عل  ح  سواء ف لمتجه  يقب 

، م  في فرق ب)ن أن وجو  قبو  الحوالة، يعني ج ر يطل  ج ره  )نً ، يقو   وهللا أن  لي  )نً  عن  ج رن  الف ني
  .في ب نه، ي لفه في م له، مث  هذا )تجه القو  ب الستحب   إل  هذا، لكن إذا   ن ي لفه هذا أوإل  )ذه  
 ........طالب:

 .هذا ه) خ  في غ)ر هذا  ،وغ)ره، وغ)ره
 ........طالب:

يش الم نع؟ ت خ  و  في غ)ره، لو ج   ح )  في الص   لكن ) خ  م  ) خ  في الرهنمن ضمن األبوا ، 
 لكونه   له  في المع م  ، نعم. ؛يعني له  ارتب ط ،بغ)ره، لكن في الغ ل  أنه  تكون أح  )  في الب   عموم ً 



أو قال: سمعت رسول  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-وعن أبي هريرة 
فهو أحق به من  قد أفلس -أو إنسان-له بعينه عند رجل من أدرك ما))يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 .((غيره

 في الح )  الث ل   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
أو قال: سمعت رسول  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-"عن أبي هريرة 

أصرح في  ونه   ون  (سمع  إال أن  (سمع   وب)ن هذا شك، وال فرق ب)ن  ق  ( "-صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 .يحتم  الواسطة، لكن من  قتهم يفرقون ويب)نون مث  هذا االخت ف (ق   واسطة، وأم  

أ رك م له  "((من أدرك ماله بعينه عند رجل))يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-"أو قال: سمعت رسول هللا 
من األمتعة، ثم أفلس عمرو، لزي  أن ي خذ أو غ)ر ذلك  ت  مثً ،  ب ع زي  عل  عمرو سلعة، سي ر   بع)نه 

))أدرك ي في قوله   بع)نه ))من أدرك ماله بعينه((من الغرم ء، أحق به ،  من غ)ره  فهو أحق به هذه الع)ن
يعني لو شخص اشترى منك  ت  ،  ت   نفترض أنه ه  الطبعة  ؟  بع)نه((م له ي في عن قوله   ؟ماله بعينه((

نفس الطبعة،  س الطبعة ه  هذا م لك بع)نه؟ نعمراح واشترى طبعة ث نية نفو هذا الكت  ، ثم سرق  منه هذه من 
ق)  ويش يف) ؟ أنه لم )تغ)ر، أن الم   م لك أن  ال مثله وال نظ)ره وال    م له بع)نه((م  تختلف، إذًا قوله  

عل)ه ، افترض أنه اشترى هذا الكت  ، ثم  يعني عل  صفته التي أخذه منك   بع)نه((شب)هه، إنم  نفس الم   
ال تغ)ر   ف خر، ثم ج)  وهللا الكت    ت بكراح وفك التجل)  وجل ه تجل)   لكن ه  هو بع)نه؟ ه  هو بع)نه وا 

 ع)نه؟
 ....طالب:....

ومع  ع س هذه الصور  لو   ن مجل ، نعموضرر المشتري،  ضرر المشتري، فرق ب)ن ضرر الب ئع)ت ،إيه ال
عم   ط ح الجل  وال جل ه ث نية، أ ر   م لك بع)نه،  ونك تتن ز  عن الجل  األو  هو م لك بع)نه، نعم، االست

ال غ)ر مؤثر  ن شئ  فق   بعض م لك، هن  في هذه الصور  تختلف عم  لو   ن يعني نقص السلعة مؤثر وا  وا 
ن   ن ك، الجل  م  هو بلكمع رض  ص ح  السلعة؟ ال )ؤثر، لكن الزي    ف)ه  مؤثر؛ ألنه ص ر له شري ، وا 

ويثب  عن  أه  العلم تبعً  م  ال )ثب  استق اًل، أن  اآلن اشتري   ت   نفترض الفت وى  الجل  ت بع للكت  ،
مثً ، مجموع فت وى ش)خ اإلس م م  اشتريته  أن ، أخذته  من المستو ع توزع وقف، فج)  وجل ته  ب لف ري  ، 

لف ري  ، ثم استغن)  عنه  تبي بقيمته   ت   ث ني، ه  )جوز أن تبيعه  بقيمة سبعة وث ث)ن مجل  تجل  ب 
  التجل)  وبيعه لح له، هذا م  له قيمة؟ نعم؟ أن  صرف  عل)ه  شالتجل)  ت بع هذا   أو نقو  ؟التجل)  وهي وقف

عل  هذا القو  ب نن  الذي صرف  عل)ه ، أم  تبيعه مع الكت   م  اشترى التجل)  هو، اآلن هو اشترى الكت  ، ف
ه ب لف)ن ري   م  هو ب لف، وهو ب ون تجل)  م  يعني ف خر ج ًا خلتجل)   ت   نبيع التجل)  تح ) ، افترض أن 

نقو   ال ي  أخي، لوال الكت   م  مش  التجل) ، فهذه  ..،يسوى ألف، تقو   وهللا أن  ب  أبيع التجل) ، م  أن  بب ئع
   مث  هذا فيم  لو وج ن  ع)ن السلعة إال أنه جل ه ؟ نعم؟في هذه الصور  تبع، فه  نقو 

 طالب: يختلف.



يقو   أن  وهللا م  أن  بمعطيك إي ه، أن  أسو  الغرم ء، هذا م لك لكن  ، ب  شك )ختلف، )ختلف يعني)ختلف
   أن  وي ك و قن التجل)  أغل  من قيمة الكت  ، يليس بع)نه، وأن  شريك لك في هذا الكت  ؛ ألنه أحي نً  ي و 

ي ك سو  ،شر  ء في هذا الكت  ، هذا م لك وهو أيضً  م لي ، وليس الم   بع)نه بهذا الق) ، اآلن ف ئ   هذا اءأن  وا 
ال تكن أسو  الغرم ء  الح )  أن هذا الشخص م )ن بم ئة ألف، وأن  بع  عليه هذا الكت   بم ئة ري  ، ه  وا 

عم، لكن لو تغ)ر؟ ت خذ الكت  ، أن  أول  الن س به، ن له بع)نه  إذا   ن الكت   عل  ح ت خذ الكت  ؟ األص
لكن ليس بع)نه، إن تغ)ر إل  نقص وقبل  النقص ولم تطل  عوض هذا من ب   أول ، لكن  أن  أ ر   م لك
 نعم؟ ؟إذا تغ)ر إل  زي   

 ..طالب:.....
 هذه الصور بقوله تخرج مث   بع)نه((  أن  م  أ ر   م لك بع)نه، فمث  هذه الصور  تخرج بقوله   ال، هو اآلن

فليس له حجة، ف ن  أول   ، وليس بمتضرر إذا أ ر ته بنقص وقبلته عل  نقصهلكن ليس له حجة   بع)نه((
 الن س به.
 .....طالب:...

 وين؟
 .طالب:......

 إذا تغ)ر؟
 .طالب:......

 ن أنه ص ر شريك لك، م  هو بم لك يص)ر أسو  الغرم ء، )ب ع ويوزع قيمته عل  الغرم ء  لهم، نعم، عل  ش
 .لق)  الذي في الح )  ارتفع، نعمالتي في الح )  انته ، اأن ، م لك وم   غ)رك، ف لم)ز  

ال يفرق، و وهذا شك،  ((-أو إنسان-))عند رجل  ومثله المرأ ، يعني ال فرق  ))من أدرك ماله بعينه عند رجل((
أن ي ون له م  يملك لكنه أق  من  )ونه، أن   واإلف س أفلس(())قد لكن هذا من ب   احتي طهم في الرواية، 

ق لوا  المفلس    أت رون من المفلس؟((ي ون ممتلك ته أق  من  )ونه، أو ال يملك ش)ئً ، ولذا ج ء قي الح )   
سه من ال  رهم له وال مت ع، يعني ال شيء عن ه، وي خ  في ح  اإلف س إذا   ن عن ه شيء، لكنه ال يفي بفلو 

أو   ن عن ه م  يفي ب )ونه غ)ر الح لة، شخص عن ه م ئة ألف رص) ، وم )ن بم ئة ألف، إنف قه وصرفه من 
، ومن ب   أول  إذا )نأو يس  ؛ لئ  )تضرر ال ائن ، فعل  هذا يحجر عليههذه ال راهم يضر بإيش؟ ب ل ائن)ن

   ن  ال تفي، ومن ب   أول  إذا   ن ال يملك ش)ئً .
عرف الشرع في هذا الح )  حقيقة شرعية، تكون ممتلك ته ال تفي ب )ونه، هذه حقيقة شرعية، إذًا  اإلف س في

ق لوا  المفلس من ال  رهم له    أت رون من المفلس؟(( ؟  ال((ق     -عليه الص   والس م- )ف نف ه  النبي 
  وي تي وق  ضر  هذا، وشتم األعم   وذ ر من    ال، المفلس من ي تي ب عم   أمث   الجب  ((وال مت ع، ق    

وأثب  حقيقة أخرى؛ ألن اإلف س له  ،مفلس، فنف  حقيقة شرعية هذاوأخذ م   هذا، وانتهك عرض هذا((  ،هذا
أكثر من حقيقة شرعية؛ ألنه   له  ج ء  عل  لس ن الشرع، ف لذي عن ن  الحقيقة الث نية التي نف ه  في الح )  

 .األو 



الفلوس عم   صغ)ر  ج ًا، نعم، يعني مث  الهل  ا  راهم و ن ن)ر، فلوس بع  أن   ن ذ فص ر ذا ))أفلس((
نعم، هذا األص ، وعن هم مثله أو أق  منه  لة قل)لة القيمة، نعم، وأصله فلسنعم، أقو   عم لر...، ب لنسبة

طيع صرفه ، يستطيع أن هذه عم   صغ)ر  ال يم ن صرفه ، لكن البخ)  يست ال انق، ال رهم ستة  وان)ق،  انق
ال م  تقب  التجزئة، واح  عن ه  انق، ويش أصغر من ال انق للة ه ؟ لو تقو  له  خذيقسمه  ويجزئه  أجزاء، وا 

؟ رج  غني ذه  إل  السوق واشترى بض عة، ف ت  وي الهللةخوانك، ويش تسب)نك أن  وأخوك، وب)نك وب)ن إ
 انق، ق    وهللا  ث)ر ال انق، ق    أق  من به البض عة؟ ق     م تحم  هذ ؟البض عة هبحم   ق     م تش)  هذ

ي ك، مث  هذا يستطيع أن )تصرف.   انق ه  ، ق    ال، نشتري فستق ب ل انق ون كله أن  وا 
فلوس وأفلس بع  أن   ن ص ح   راهم و ن ن)ر، يعني ص ر ص ح  فلوس  ،المقصو  أن أفلس من اإلف س

 ؟نعم
 . .طالب:.....

 ؟اإلف سس إيه، ب
 . .طالب:.....

 . ذلك
 يعني يملك أخذه بهذا الح ) ، ويح م به له  ون غ)ره من الغرم ء. ))قد أفلس فهو أحق به من غيره((

 . .طالب:.....
فيمن )زي ،  -عليه الص   والس م-وعليه  )ن، ب عه النبي  مضر ب ل ائن)ن،  من أعتقال يعتبر وقف؛ ألنه 

 من الوقف. ر من الوقف، فمث  هذا ال يم نلعتق أكثوهذا عتق، الشرع )تشوف ل
 .طالب:......

 تع رض سنة مع واج ، نعم.
 -صلى هللا عليه وسلم- قضى النبي"وفي لفظ:  "قال: "جعل -مارضي هللا عنه-وعن جابر بن عبد هللا 

 ."بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فال شفعة
 في الح )  الرابع  - تع ل رحمه هللا-يقو  

 -صلى هللا عليه وسلم-قال: "جعل" وفي لفظ: "قضى النبي  -رضي هللا عنهما-"عن جابر بن عبد هللا 
عليه -يعني ح م النبي  -عليه الص   والس م-وقض  النبي  جع  الشفعة في    م   لم يقسم، بالشفعة"

  الوتر؛ ألن الش فع )ري  ضم نص)  غ)ره إل  نص)به، ب لشفعة، وهي م خوذ  من الشفع ض -الص   والس م
 واح  ص ر شفعً  أكثر من نص) . ضم نص)  الشريك إل  نص)به، في ون بذلك بع  أن   ن فر ًا نص) 

مقتض  الح )  أن الشفعة  ،فيه شفعة     م  ، يقتضي العموم، لم يقسم، نعم    م  "في كل مال لم يقسم"
هذا الم   لم يقسم، لم يعرف نص)  زي  من نص)  عمرو، لم )تم)ز نص)  زي   في    م  ، شريطة أن ي ون 

من نص)  عمرو، فلو افترضن  أن تمرًا ب)ن زي  وعمرو، م ئة ص ع، لزي  خمس)ن، ولعمرو خمس)ن، ب ع زي  
ال م  يشفع؟ مقتض  الح )   ،فعةإذا استصحبن  الح مة والعلة ح مة التشريع في الش ؟عل  ب ر، يشفع عمرو وا 

 ؟وهي  فع الضرر ال حق ب لشريك، لكن ه  )تضرر الشريك ب ن ي ون شري ه في هذا الم   زي  أو ب ر؟ نعم



يعني افترضن  أنه تمر، خمس)ن ص ع في عشر  أكي س، في     يس خمسة آصع، يعني  ؟ )ف )تضرر؟ نعم
ال م  يشفع؟ متم)ز ، هذه الخمسة لزي ، وهذه الخمسة لعمرو، ج ء زي  وب ع نص)به، يشفع  وا 

 ..طالب:.....
 ه ه؟

 .طالب:......
لم ذا؟ ألنه مقسوم، لكن لو   ن غ)ر مقسوم نعم نص)به مش ع، نصف من هذه الصبر  من التمر مقتض  

ة تتحقق في مث  هذا ب ن ي ون شري ه زي  أو عمرو، عالح )  أن له أن يشفع، لكن ه  الح مة من تشريع الشف
ألن خمس)ن ص ع م  تكفيه لم   سنة، وم ئة ص ع تكفيه مثً ، نعم، تكفيه لم   سنة  يعني الح جة ق ئمة مثً ؛

ح مة التشريعية من  فهو محت ج إل  م  ب)  شري ه، وشري ه )بيع عليه أو عل  غ)ره ب ون فرق، فتتحقق ح)نئذ  
قسمة األراضي، هذا الح م، شريطة أن لم ي ن قسم، لكن قسمته سهلة، يعني قسمة التمر مثً  ه  هي مث  

ثبو  الشفعة لك  شريك في أي م   من  "في    م  "نعم؟ مقتض  قوله   ..؟ومث  قسمة ال ور، ومث  قسمة
 شريطة أن ي ون الم   غ)ر مقسوم. ،األموا 

نعم، أرض أو ب)  ب)ن زي  وعمرو، اآلن لو ب ع زي  عل  ب ر  "فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فال شفعة"
النصف الث ني من ال ار، ف)ثب  له الشفعة، فإذا ب عه عل  غ)ره له  حت ج إل م )تضرر، وهو متضرر عمرو، نع

أن يط ل  به، وي فع مث  م   فع المشتري األو  ب لح ) ، هذا إذا لم تقع الح و ، يعني أرض يم ن قسمته ، 
ال ج ر إذا تم  القسمة؟ ج ر، وفي الح ) ب)  يم ن قسمته، وح)نئذ      الج ر أحق بصقبه((   ي ون شريك وا 
الج ر إذا   ن  يشتر  ن في الطريق  ،وصرف  لحق للج ر، لكن اآلن الح و  عرف ومن أه  العلم من )ثب  ا

الذي )ت ذى به أح هم  لو بيع عل  غ)ره يحم  عليه الح ) ، هم  يشتر  ن في طريق ض)ق مثً ، طريق ض)ق 
المبيع ن يستق  ب لطريق؛ ألن هذه الطريق أرا ه الج ر من أج  أم  فيه إال ب   هذا الج ر، وب   هذا الج ر، و 

األخ)ر في هذا الطريق في هذا الس  مثً ، وشخص أجنبي )ري  أن يشتري ب)  الج ر، واحتم   أن ي ون م  هو 
ال، الث ني ال، إن ش ف ب  مث  الج ر األو ، الج ر األو  عف)ف ومت ال ج ء وا   عفف وال يضر، سواًء راح وا 

ن ش فمف ن ش ف غفلة استغله ، وا  ، )وج  من مث  هذا، فهو متضرر، فإذا اشتر   في الطريق ..توح التف ، وا 
الذي )تضرر به أح هم  تثب  الشفعة للج ر، وعل  هذا يحم  األح  )  التي تثب  الشفعة للج ر، أم  إذا   ن 

 وصرف  الطرق ف  شفعة، نعم. ،ال )تضرر، فنقو   إذا وقع  الح و 
 . .لب:.....طا

 ترون نضطر ي  اإلخوان ن م  بسرعة عل  ش ن إيش؟ الوق ، األح  )   ث)ر  وليس له  إال هذا األسبوع يعني.
 طالب:......

 من صيغ العموم، وتق )ره     شيء لم يقسم. (م  في    م  لم يقسم، وم   لم يقسم، م  )ؤثر هذا؛ ألن 
 .طالب:......

 .نعم "ق  أفلس أو م  "  ج ء في بعض الرواي   ،ال، ال
 سم.



-بخيبر، فأتى النبي  أرضا   -رضي هللا عنه-ا  أصاب عمر "قال:  -مارضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عمر 
قط هو أنفس  بخيبر لم أصب ماال   يستأمره فيها، فقال: يا رسول هللا، إني أصبت أرضا   -صلى هللا عليه وسلم

قال: فتصدق بها عمر، غير أنه ال  ((ت حبست أصلها وتصدقت بهاإن شئ))فما تأمرني به؟ قال:  عندي منه
يباع أصلها، وال يورث، وال يوهب، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل 

غير متمول  أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا   ل، والضيف، ال جناح على من وليهاهللا، وابن السبي
 ."غير متأثل"ي لفظ: وف "فيه

 الوقف الذي هو مف   هذا الح ) . "وغ)ره"  نعم ) خ  في قو  المؤلف في الترجمة
يعني ه  من األ   أن يسمي الول   "أرضا   قال: أصاب عمر -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر "يقو   

 ؟، نعم..وم  أص   أبي، وال أص   أبو حفص، وال ؟أب ه ب سمه
 .....طالب:...

  )ف؟
  ..طالب:......

)ختلف الح م، لو   ن بحضرته م   ؟إيه لكن ه  )ختلف الح م م  إذا   ن الخط   بحضرته أو بغ)بته؟ نعم
 ف و ، ح)نم  )خبر عنه بغ)ر حضرته ال يمنع؛ ألن السب أص   عمر، ولذلك تج ون في الخط ب   تت  ق  

مثً ، أو ق    ي )وحي بع م القرابة؛ ألنه لم  يقو   ق   أبيب  أمر ب ن يع   عن اللفظ الذ ،الذي من أجله يع  
ال شك أنه أفض  ب ث)ر من أن يقو   ق   ف ن، لم ذا؟ ألن اللفظ المعبر به يشعر ب لصلة  عمي، أو ق   خ لي

ق     ب لصلة، ب)نم  لو الوثيقة ب)نهم ، وهي األبو  أو العمومة أو الخئولة، مشعر بهذه الصلة، ف لتسمية مقرونة
 ؟نعم ...ولذا ؟وق   ف ن، ويش الفرق ب)ن ف ن وع ن من أبع  الن س وأقربهم ق   ف ن

 ....طالب:....
لكن )بق  أن مث  هذا ال يضر، ابن عمر بع  وف   أبيه يقو   ق   عمر،    الن س تقو   ق    ،هو احتم  

يع   عن العلة التي من أجله   ا، م  فيأخذ  ألسنة الن س عل  هذعمر، نعم، وأخذ  ألسنة الن س عل  هذا، 
 ق   عمر، فع  عمر.  لمقصو  أن ألسنة الن س  له من هذا إل  هذا مرتفعة، ا

 طالب:......
 ألن هذه اإلص بة قب   ونه أم)رًا للمؤمن)ن.   أص   أم)ر المؤمن)ن؛إيه ومع ذلك م  ق  

ف أو ع مه، مث  هذا م  يضر، ولذلك حت  عل     ح   م ار المس لة عل  وجو ه وع مه، عل  تحق)ق اله 
أو    الن س يقولون، لكن االبن )نبغياستعم   األسم ء المجر   س ئغة عن  السلف، ق   أبو ب ر، ق   عمر،  

 شك أن التكنية ، والوأبوه   فر، ي  أب  -عليه الس م-لذلك إبراهيم  بغي أن يعبر بم  يشعر ب لصلة؛القري  )ن
 جر ، وأكم .لمأفض  من االسم ا

يعني يطل  أمره فيم   "يستأمره فيها -صلى هللا عليه وسلم-فأتى النبي  بخيبر،"أصاب عمر أرضا  فهن  يقو   
قط هو أنفس عندي  لم أصب ماال  " قص عليه القصة "بخيبر إني أصبت أرضا   فقال: يا رسول هللا" يصنع ف)ه 

 ، ويعو  عل  األرض، أو يعو  عل  الم   الذي هو منه  وهو األرض، وفي رواية يعني من هذا الم   "منه



عني ه  في أسلوبه م  يشعر ي "فما تأمرني به؟ "لم أصب ماال  قط هو أنفس عندي منه،رض عب ر  عن هذه األ
أو نقو   صرح بم  ق  ي ون له أثر في الح م؟  ؟نعم ؟وهو نفيس ج اً  ب لمنة؟ يقو   إذًا وهللا نتص ق بهذا

ن   إنعم  م  ق   لسع    ؟ه  م   ام هذا أنفس أموالك ا خره لنفسك وألوال ك وابح  عن غ)رهاحتم   أن يقو  ل
 ام هذا أنفس أموالك اتر ه لك، فلكون الوصف  م  ع لة )تكففون الن س((ذرهم تذر ورثتك أغني ء خ)ر من أن ت

 فس عندي منه، فما تأمرني به؟""هو أنق  ي ون له أثر في الح م ذ ره، وليس عل  سب)  االمتن ن، أب ًا، نعم، 
 ؟نعم

  .طالب:......
ن خ)بر أرض هي إيه لكن  ونه لو لم )ر  الوقف، نعم م  )ري  وقف، لو ق    وهللا أن  الحم  هلل ص ر نص)بي م

وس  ، هذا م شي يش ر هللا ويحم ه عل  هذه النعمة، لكن أري  أن أتص ق به ، ط)  أن   أنفس األموا  عن ي
ه  يحسن أن تقو  لهذا الفق)ر  وهللا هذا الثو  ممت ز وتراني مفصله م   ،تتص ق به عل  فق)ر معك ثو  تبي

 ؟أو تعطيه إي ه وبس ؟أ ري بم ئت)ن ري   ث ثم ئة ري  
 طالب:......

 هللا هذا م   نفيس أري  أن أوقفه إيش يعني، لكن أيضً   ونه يشعر ب ن هذا م   نفيس، خذ ي  رسو  ..م  هو
 هذا؟
 الب:......ط

 ام نفيس أنه م  يصلح أن )تص ق به،  مث  هذا ق  ي ون له أثر في الح م، )خش  عمر أنه م   ال، هم يقولون 
 ويبح  عن م   آخر )وقف. ،ف)خش  أن ي ون هذا الوصف له أثر في الح م ف)ترك له ولول ه

 .طالب:......
-يمة هذا الفست ن أو هذه األرض ل) عو له النبي إيه لكن مث  نفس الشيء، هو احتم   أيضً  أن ي ون ذ ره لق

 في ون تنشيطً  له. ،-عليه الص   والس م-أو ل)خبره بثوابه  ،-عليه الص   والس م
 ..."((إن شئت))قال:  فما تأمرني به؟"

 طالب:......
اآلن م  بع  نه إل  أل ترك األمر إليه؛ "((إن شئت))قال:  "فما تأمرني به؟ ن هذا له سب  غ)ر المنةالمقصو  أ

حبست أصلها  ))إن شئتر ه إل  مش)ئته  ))إن شئت(( كن لو أنفذ الوقف خ ص انته  لزمص ر شيء، ل
 "وتصدقت بها ه ، ف لوقف والتحبيس بمعنً  واح بغلته ، حبس  أصله ، يعني أوقف  أصلي يعن ((وتصدقت بها

"فتصدق بها    هلل ولرسولهعن ملكه، أخرجهب ألرض يعني أخرجه   "قال: فتصدق بها عمر -يعني بغلته -
يعني ال بع)نه ، لم )خرج عمر الع)ن من ) ه التي هي )  ال اخ ، بمعن  أنه ملكه  الفقراء والمس ك)ن،  عمر"

وال " تبق األرض  "غير أنه ال يباع أصلها" ه  م  شئتم، ال، إنم  بهذا الشرطق    تملكونه  ملكً  تصنعون ب
ن   ن فيه تمليك للغلةب "يورث، وال يوهب "وال  ، وهي الفرعمعن  أنه ليس بتمليك، ليس بتمليك لألص ، وا 

ن   نوا  "وفي القربى" في الفقراء ممن ت فع لهم الز    "في الفقراء" يعني بغلته  "قال: فتصدق بها عمر يوهب، وا 
نم  يستحقون الصلةال يستحقون ش)ئً  من الز     "وفي سبيل هللا" يفك به  األسرى تعتق به ، و  "وفي الرقاب" ، وا 



وهو الجه   في قو  ع مة أه  العلم، وبعضهم أ خ  فيه الحج بح )  ور  بذلك، وأن الحج في سب)  هللا، 
لكن الجمهور عل  أن وا  الخ)ر، وأبوا  البر واإلحس ن، وبعضهم توسع وق    إن هذا اللفظ يشم  جميع أب

ابن السب)  الذي ي ون في سفر ويحت ج إل  المعونة، تنتهي  "ابن السبيلو "مرا  بسب)  هللا إذا أطلق الجه   ال
ضً  من الز    م  )بلغه إل  بل ه ، عل  هذا يعط  من هذا الم  ، ويعط  أينفقته نفقته، أو تسرق نفقته، أو يفق 

ا يقرى هذا الض)ف من غلة هذيصرف عليه، وينفق عليه، و  إذا ح  الض)ف بعمر أو بآ  عمر "والضيف"
يعني من ولي أمره ، وتصريف شئونه ، والمنصوص عليه بع  عمر حفصة،  "ال جناح على من وليها"الوقف 

وبع ه  الص لح  ،والمنصوص عليه ممن )تول  الوقف بع  عمر حفصة، فتصح والية المرأ  عل  مث  هذه األمور
 المن س  من آ  عمر.

 .. ..طالب:....
 هو هو. ،ر، ن ظر الوقفهو الن ظر هو، هو الن ظر، هو الن ظ

 ،يعني في مق ب  م  )ؤ يه من خ مة "على من وليها أن يأكل منها بالمعروف -وال إثم وال حرج- ال جناح"
ب لمعروف، التوس ، بمعن  أنه ال )زي  في األك  بح)  )تضرر المصرف، وال )نقص بح)  )تضرر الولي، 

)تخذ  يعني م  "غير متمول فيه" نهيطعم م له أو.. يعني إن ج ءه ض)ف ص )ق "بالمعروف، أو يطعم صديقا "
أو ممتلك   من غلة هذا    له أرص  ، أو يشتري بذلك بض ئعوغ)ر نفقته، ويجع ي خذ منه  أموا  غ)ر ح جته

 الوقف، ال، إنم  له أن ي ك  فق ،   لولي عل  م   ال)تيم.
الم  ، بمعن  أنه ال ي خذ من هذه الغلة م   م اًل، والت ث  اتخ ذ أص  أي  غ)ر متخذ "وفي لفظ: غير متأثل"

)جعله أصً  لم له، بح)  يستغله مستقً  عن الوقف، بمعن  أنه ي خذ روات  مثً ، هو ي فيه أن ي ك  من هذا 
تري به ب)تً  فإذا اجتمع  ل يه م  يم ن أن يش ،البست ن، ثم بع  ذلك ي خذ زي    عن ذلك روات  )جمعه  وي ع)ه 

 ي ون ق  تمو  وق  ت ث . ح)نئذ   مزرعة يستغله  ويستف)  منه أو  أو ش)ئ ً أو    نً  
ال خ ص  عب  هللا؟ ؟  م ب قي ي  أب ن خذ الح )  وا 

 ......طالب:.
ذا عم  لو اشتغ  وعم  بغلة مس همة، نعم، م ، وأ خله  في غلة الوقف جعله  مض ربة ؟يعني ض ر  ب لوقف

ال ف ،  غل  عل  ظنه الربح )تس مح في هذاه بمعن  أنه يضمن، و نعم؟ إذا   ن  بضم ن ؟لتنمو الوقف وا 
 األص  أن يحفظ.

 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (8كتاب البيوع ) -شرح عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الحمد هلل رب العالمين
 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
ه، فأردت أن  فأضاعه الذي كان عندحملت على فرس في سبيل هللا"قال:  -رضي هللا تعالى عنه-عن عمر 

ال تشتره، وال تعد في ))فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي  أشتريه
ن أعطاكه بدرهم، فإن  ،صدقتك  فإن الذي يعود في صدقته))وفي لفظ:  ((كالعائد في قيئه العائد في هبتهوا 

 عليه.متفق  ((كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه
كالعائد في  العائد في هبته))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -مارضي هللا عنه-وعن ابن عباس 

 متفق عليه.(( قيئه
  نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله ،الحم  هلل ر  الع لم)ن

 وهو  اخ  في المعطوف عل  الرهن في الترجمة. ،ةهذا الح )  موضوعه العو  في الهبة والص ق
   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

يعني حمل  مج ه ًا عل  فرس في  "حملت على فرس في سبيل هللا"قال:  -رضي هللا تعالى عنه-عن عمر "
هذه الجهة، سب)  هللا؛ ألنه تص ق بفرس عل  من )ج ه  عليه في سب)  هللا، وهذا الحم  مع نية التمليك عل  

ملك هذا الشخص الذي يستعمله في هذا العم ، في سب)  هللا، يعني في الجه  ، ونظ)ر ذلك لو أن شخصً  ي  
أعط  ط ل  علم  ت  ، نعم أعط ه  ت  ، م  ق   له شيء، ق    خذ هذا الكت  ، م  معن  هذا؟ أنه ليستف)  

  عل  أن يستف)  منه فيم  هو بص  ه، فيم  يم ن إنم  هو تمليك لهذا الكت  ،منه، ليس معن  هذا أنه ل)بيعه
، وهو ل)تم حمله عليه في هذا المج   ،نعم ،االنتف ع به وهو طل  العلم، وهن  الفرس تص ق به عل  هذا الرج 

وقف؛ الجه   فهو تمليك من جهة؛ ألنه لم  أرا  بيعه م  أن ر عليه، نعم وليس بتحبيس وال هو و  في سب)  هللا
ال وقف ألنه لو   ن ألن ر عليه لم  أرا  بيعه، لكن لم  أرا  بيعه وأرا  شراءه منه    عل  أنه تمليك،  تحبيس وا 

لكن تمليك مقرون ب النتف ع منه في هذه الجهة، ولعله استغن  عنه، وج  فرس أفض  منه للجه  ، وص حبن  
 ت   غ)ر محقق، ثم بع  ذلك خرج ص ق عليه ب لكت   ل)نتفع منه وج  طبعة أحسن منه ، يعني أعط)ته الذي ت  

ال )تصرف في األول ؟ هو تمليك وليس بوقف، لكن تمليك مقرون ب النتف ع في  الكت   محققً ، يملك النسخت)ن وا 
 إم  ن االنتف ع، لكن إذا تصور أنه )وج  أفض  منه ال م نع من بيعه؛ ألنه ليس بوقف، أظن التنظ)ر مط بق.

 عه الذي   ن عن ه يعني لم يقم عليه ب لرع يةأض  "أضاعه الذي كان عندهف "حملت على فرس في سبيل هللا
واإلطع م عل  الوجه المن س  له، ف ض عه، ولعله وص  إل  ح  بح)  ال يم ن االستف    منه في الجه  ، ولذا 

 قرر بيعه، نعم.



لم ذا؟  "ه يبيعه برخص، وظننت أنفأردت أن أشتريه  "-رضي هللا تع ل  عنه-يقو  عمر  "فأردت أن أشتريه"
األمر وضعه،  ام هذا  ألمرين  أواًل  ألنه أض عه، ف   عل  أنه راغ  عنه، زاه  فيه، ف)بيعه في رخص م 

   القل  إليه من قب  المه ى إليهالث ني  أن المشتري هو المتص ق، والع    جر  أن المه ي والمتص ق يم)
أواًل  ألنه زاه   ألمرين ل" وظننت أنه يبيعه برخص"مة من القي  )ترت  عل  هذا الح والمتص ق عليه، وح)نئذ  

األمر الث ني  ألن الطرف الث ني وهو المشتري ص ح  فض  عل  الب ئع، و   هذا )   فيه ولذا ضيعه، 
فسألت النبي "يعرف الح م، ، يغل  عل  الظن أنه )بيعه برخص، لكن عمر اشترى؟ ال، م  اشترى، حت  ..عل 
"حمل  عل  فرسي  ،-ج  وع -فع  م  يقربه إل  هللا  -رضي هللا تع ل  عنه-عمر " -ليه وسلمصلى هللا ع-

عليه الص   -، وح)نم  عرض هذا الموضوع عل  النبي -ج  وع -في سب)  هللا" )ري  بذلك الثوا  من هللا 
  -ه الص   والس معلي-األص  أن ي ون هذا سر؛ لي ون أقر  إل  اإلخ ص، ف ونه ق   للنبي ، -والس م

"حمل  عل  فرس في سب)  هللا" هذا في مج   االستفت ء، نعم في مج   االستفت ء والسؤا  تذ ر م  )تعلق 
، إذا أر   أن تس   مثً  عن الوتر إلخب ر بم  عن ك من عم  ص لحب لمس لة من أصله ، ولو ترت  عل  ذلك ا

وأصلي م   ت  هللا  هللا أقوم قب  الفجر مثً  بس عة  أن  وبع  طلوع الفجر، من ضمن السؤا  تقو  للش)خ مث ً 
فه  لي أن أوتر؟ ه  معن  هذا وأن  تس   هذا السؤا  أنك تخبره أنك  وق  يطلع الفجر علي قب  أن أوتر لي،

السؤا  ح)لة عل  استخراج م  عن ك هن  ي تي  ذا ج ء تبع، لكن اإلش    إذا   نتصلي ب لل) ؟ ال، ألن ه
   ، يعني إذا أر   أن تخبر الش)خ أنك تقوم الل)  بصور  ملفوفة، هذا اإلش   ، هذا أعظم من الصور  اإلش

......، أحي نً  يطلع الفجر وأن و المب شر ، لكن لم  تقو   وهللا أن  أقوم قب  الفجر بس عة وأصلي م   ت  هللا لي، 
م  قص  إخب ره، إخب ر  -رضي هللا تع ل  عنه-عمر ف ن  م  قص   إخب ره ب نك تقوم الل) ، و  ؟ه  لي أن أوتر

ج  -عل  أنه حم  عل  الفرس في سب)  هللا؛ ألنه )ري  بذلك الثوا  من هللا  -عليه الص   والس م-النبي 
 .-وع 

  ع  ، م  ط)  أن  ش ري م" ((وال تعد في صدقتك ،))ال تشترهفقال:  -صلى هللا عليه وسلم- فسأل النبي"
ال، الغ ل  أن الب ئع عل  المتص ق أو عل  المه ي أنه ؟ عو  في ص قتي، إنم  اشتريته ب ل راهمً  ألأخذته مج ن

، وهذا الرخص افترضن  أن هذا الفرس يستحق ألف، فلكونه -رضي هللا عنه-)بيعه برخص  م  توقع عمر 
رجع في مق ار الث ثم ئة،  ، فهو رجع في مق ار ث ثم ئة  رهم، فهو..المتص ق به ق    أعطن  سبعم ئة تكفي

ن   ن بطريق  ه العو  مث  إيش؟ أن  تص ق  الشراء، لكن هن ك شراء ال )تصور فيف)تصور العو  في الهبة وا 
استغن)  عنه؟ نعم؟ ق    وهللا خرج الكت   محقق؛  رأ)ته )بيعه، لم ذا ي  أخي تبيعهب لكت   عل  ص حبك، ف

ق    )بيعونه بم ئة ري  ، والمحقق بم ئت)ن، خ ص أعطني هذا الكت    الكت    م يسوى في الم تبة هذا؟قلن   
 وأن  أشتري لك محقق، هذا عو  في الهبة؟

 .......طالب:.
 وين؟

 .....طالب:...



ال ال؟   فع الم ئة وم ئة ن ع   عليه أص  م له، هذا أخرى، هذا عو  وا  ن رجع عليه، وا  الظ هر أنه ليس بعو ، وا 
حسمً  للب  ،  هذا ليس بعو ، لكن )نبغي أال يحص حق ب  رخص، أو ب كثر مم  يستحق، ولو اشتراه بم  يست

س ًا للذريعة؛ ألنه ال)وم وهللا )ختلفون في تق )ره مثً ، أه )ته  ت   نفيس، أن  في وق  اإله اء م  ت ري  م 
عل  أس س أنه يسوى    مه يهخمسة آالف، وأن ،يسوى؟ ثم ت او  الن س أن هذا الكت   يستحق أربعة آالف

، ثم استغن  عنه، وج  نسخة محققة، وب)بيعه، وهو يعرف أن هذا الكت   مث  معرفتك به س بقً  أنه يستحق ألف
ال م  هو بعو ؟ عو ؛ ألن الكت   يستحق أكثر، فمث  هذا )نتبه له؛ ألن هذه أمور  ألف، قل  له  ب لف)ن، عو  وا 

 ؟ه ، وق  ال يشعر به ، نعموق  يحس به ، ويشعر ب ،تجو  في القلو 
 .....طالب:...

 إيه أحي نً  له تعليقة عليه مثً .
هبة وال ص قة، بعته قب  خمسة وعشرين سنة، والكت     بع   ت  ، بعته بيع، م  هو ال عل  سب)  المث   أن

تري  مسم  تفس)ر القرطبي، بعته عل  شخص بثم نم ئة ري  ، قب  خمسة وعشرين سنة، نسخة أصلية، واش
نسخ منه  نسخة نفيسة وتحفة تستحق ألف)ن ري  ، أن  أقل  الكت   عن  ص حبي فإذا به تعليق   لي مؤرخة سنة 
سبع وتسع)ن، هذه ن  ر  ب لنسبة لي، يعني أي م الطل  قب  م  أتخرج، قل  له  أن  عن ي لك نسخة أفض  من 

 ، وب لفع  يعني لو عرض  هذه وعرض  هذه هذه مرت)ن أو ث  ، أن  أعطيك إي ه ، وش فه  وفرح فرح ش )
وهو  اللي علق  عل)ه ، ف ن   سب ن ، لكن أن  نسختي غ لية عليتستحق نسخت)ن، ب لنسبة له هو غ)ر متضرر

وال عو  وال شيء، مس لة بيع ببيع، هذا م  فيه إش     ..، وليس  المس لة مس لة ص قة وال ه ية سب ن، وهن 
جه، فهذا ال ) خ  في مث  هذا الح ) ، يعني لو بع  سلعة، بعته  بيع، ثم أرا  هذا؛ ألنه  سب ن عل     و 

بثمن مرتفع، ثم  اللهم إال إذا بعته  عليه نس)ئة ص حبه  أن )بيعه  فلك أن تشتريه  منه؛ ألن هذا ليس فيه عو ،
 ال تجوز. هذهاشتريته  منه نق ًا ب ق  مم  بعته  به، فهذه مس لة الع)نة، 

ن أعطاكه بدرهم وال تعد في صدقتك ،ه))ال تشتر  فيه شو  ص قة، هو تمليك هو فيه شو  من الهبة، و  ((وا 
عل     ح  ، لكن  ونه ص قة تص ق به؛ ألنه يستعمله في ط عة، فهو من هذه الح)ثية ح مه ح م الص قة، 

ن أعط كه ب رهم((  و ثم عل ، يعني  وال تع  في ص قتك((  وفي  ونه تمليك ي خذ ح م الهبة، ولذلك ق     ال  ا 
و  من الص قة، وفيه شو  من الهبة العلة ت   عل  أن هذا التصرف فيه ش ((فإن العائد في هبته))ت خذه، 

   لكل  يقيء ((يقيء ثم يعود في قيئه كالكلب فإن الذي يعود في صدقته))وفي لفظ:  ((كالعائد في قيئه))
ق في هذه المس لة أن شراء الص قة أو العو  في الهبة   المحقهذا مث  السوء، وليس لن  مث  السوء، ولذا القو 

وهذا أيضً  في غ ية التنف)ر منه، من أه   ح ) ؛ ألن هذا مث  سوء، وليس لن  مث  السوء،محرم لل اللة هذا ال
ة ، ف لبيع صحيح، لكن المس لمع وضة وعقو  ورض  والشروط  له  م تملة؛ ألن المس لة العلم من )رى أنه م روه

أبو حنيفة يقو   م  في إش   ، )جوز أن تعو  في هبتك وتشتري ص قتك، لم ذا؟ من الح )  أخذ ة،  راه
ال م  فيه وجه؟من الح )  نفسه،  )ف؟ فيه وجه و  الجواز، أخذ الجواز  ا 

 ....طالب:...



قوله    أوالً  المنع؟ بع ، يعني من أ)ن أخذن  بنصف القيمة ت خذه، م  في إش    يقو  لو مج ن ت خذه، لو ،ال، ال
تشبيه في الكل  يقيء ثم يعو  في ال  أبو حنيفة نزع منزع آخر، يقو  لكن وال تعو  في ص قتك(( ،  ال تشتره

نعم؟ ليس بحرام؛ ألنه غ)ر م لف، إذن ليس بحرام أن نعو  في  ؟ق)ئه، ه  حرام عل  الكل  أن يعو  في ق)ئه
 الهبة.

  .طالب:......
 إذن م  الذي يمنعن  من أن نعو ؟  ؟وز له أن يعو ، )جوز، ويش اللي يمنعه من أن يعو إيه منفر، يقو   )ج

 ...... ..طالب:
 ؟ه ه

 ....طالب:...
أيضً  األسلو ، األسلو  أسلو  تنف)ر، إذن الغ)بة ح   يعني، لم ذا؟ ه  ننظر    ال تشتره((يش   عل)هم  

 ..؟ب لغ)بة.
 .طالب:......

 إيش؟
 ....طالب:...

لمط بق إن اضطر إل  ذا ممتنع، هذا تنف)ر، لكن لو اضطر إليه وأكله، اضطر إليه وأكله، يعني التنظ)ر اوه
  استفت ء مثً ، أو في ح   اضطر إليه في ح  طر إل  لحم أخيه عل  سب)  المث  ي ون  من اض الغ)بة مث ً 

مرجوح،  -رحمه هللا-أبي حنيفة  عل     ح   قو ..، األحوا  التي تجوز ف)ه  الغ)بة، أو في ح   قض ء
 ؟والراجح في مث  هذه المس لة المنع والتحريم، والح )    لصريح في ذلك؛ ألنه ح م مقرون بعلته، نعم

 . ..طالب:.....
 م  قبضه، م  تثب  الهبة إال ب لقبض، الهبة م  تثب  إال ب لقبض.

 طالب:...... 
، وال )خلف الوع ، وأه  العلم يقولون  إن إخ ف الوع  الذي هذا وع ، هذا وع ، نعم )نبغي له أن يفي بوع ه

هو من ع م   المن فق)ن إذا   ن مقرون ب لوع ، يعني وع  وفي ن)ته أن )خلف، لكن وع  ثم بع  ذلك تعذر 
عل  أس س أن عن ه نسخت)ن، ثم راح  وع ه أن )ه  له  ت ب ً ر عليه، ، أو رأى أن المس لة ف)ه  ضر عليه مث ً 

ويش يسوي؟ نعم؟ نقو   هذا إخ ف الوع  مث  المن فق)ن؟ ال، إذا   ن في ن)ته أن  إال واح   ته م  عن هم تب
)خلف الوع  أثن ء إبرام العق ، هذا وصف المن فق)ن، إذا طرأ عليه م  طرأ، سواًء   ن ع م وجو  م  وع  به، أو 

ن يستغن  عنه ، األمر فيه أخف، مع أن الوف ء يم ن أ م الشح ب لشيء، يعني وهللا نظر إليه، ووج  أن نسخته 
 ب لعقو  أمر مطلو .

كالعائد  العائد في هبته))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -مارضي هللا عنه-وعن ابن عباس "
 عون  من الكل ،   لرج  الع ئ  في ق)ئه،  ((كالعائد في قيئه))وأي زجر أبلغ من هذا؟  هذا زجر ((في قيئه

 يقو  أبو حنيفة عن مث  هذا؟ نعم؟م ذا  عنه؟  )  ابن عب س، م ذا يقو  أبو حنيفةح



 ......طالب:..
في الع ئ   ل  ذاك،   لع ئ  من الك   مثً ،اللهم إال أن يحم  هذا ع ؟م ذا يقو  أبو حنيفة في مث  هذا النص

 م  تق م، والقصة واح  .هبته   لع ئ  من الك  ، ب ل)  
 ......طالب:..

 ه ه؟
 طالب: النص.

 ويش فيه؟
 ..طالب: كالرجل يعود في قيئه.

إيه، فيقو   الع ئ  في ق)ئه المرا  به الكل  الذي تق م في في هبته   لع ئ  في ق)ئه((    الع ئ ال،  ،م  في رج 
 ؟الح ) ، مع أن هذا ال وجه له، نعم

 طالب:......
واح ، ف  يحم  الع م عل   العموم والخصوص، والح م ال، م  هو من ب   اإلط ق والتق)) ، هذا من ب  

ال يحم  المطلق عل   والح م واح ، إذاً  لكل  هذا خ ص فر  من أفرا  الع مألن   لع ئ  هذا ع م، و   الخ ص؛
 ؟ذ ر الخ ص بح م موافق لح م الع م ال يقتضي التخصيص، نعمالمق) ، 

 .....طالب:...
، صنيع المؤلف )   عل  أنه من رواية عمر؛ ..قوله  وفي لفظ )   عل ن أل ؟  فإن الذي يعو ((وفي لفظ  

 ذ ر.ته  له  عن الراوي األصلي، إذا تغ)ر الصح بي ال ب  أن )   تح   عن ح )  ذ ر روايإذا ألنه 
 طالب:......

 إن   ن من ح )  ابن عب س فهو خط ، نعم. ،إي غل ، غل 
قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت  -ماهرضي هللا تعالى عن-وعن النعمان بن بشير 
صلى هللا عليه -رسول هللا فانطلق أبي إلى  ،-صلى هللا عليه وسلم-شهد رسول هللا يرواحة: ال أرضى حتى 

قال:  ؟((أفعلت هذا بولدك كلهم)): -صلى هللا عليه وسلم-ليشهده على صدقتي، فقال له رسول هللا  -وسلم
 فرد تلك الصدقة. فرجع أبي ((أوالدكمبين واعدلوا  تـقوا هللا))ا ال، قال:

 .((فإني ال أشهد على جور ،فال تشهدني إذا  ))وفي لفظ قال: 
 ((.فأشهد على هذا غيري ))وفي لفظ: 

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
ي بعض م له، يعني أعط ن "تصدق علي أبي ببعض ماله"قال:  -مارضي هللا عنه-وعن النعمان بن بشير "

لز    ال ت فع إل  الول ، أو الص قة لكونه محت جً  مثً ، الن فلة أو الهبة ايعني الص قة أعم من أن تكون ز   ، و 
 والعطية واله ية ف للفظ أعم، والذي يظهر أنه نحله هذه األرض بمعن  أعط ه إي ه ،  م  في بعض الرواي  

م  ي في أن  "ال أرضى": أخ  عب  هللا بن رواحة "بنت رواحة فقالت أمي عمرة تصدق علي أبي ببعض ماله،"
تتص ق وخ ص؛ ألنه ق  ترجع، واألم له  سلط ن عل  األ  من جهة، وله  سلط ن عل  الول  من جهة أخرى، 



ال ب إلم  ن أن يقو  الول   ويش ع قتك وق  يقو  األ  مث  ذلك، لكن له  ارتب ط  ؟م  الذي )خصك ؟تت خ ، وا 
من جهة، والمس لة مس لة إذا رجح   فته  تلزم األ ؛ ألن المس لة مس لة عرض وطل ، إذا رجح   فة ب أل  

األ  أج به  بم  )ن سبه  من الجوا ، لكن الظ هر أن اآلن في مث  هذا  فة األم ف)ه  رجح ن، ولذا ق ل   ال 
ال ويش ع قته  عم.ويش ع قة األم؟ له  ع قة، ن ؟ب)ن ول  وأبيه  أرض ، وا 

)رجع، فإذا  وبع )ن؟  ام أعط ه ألنه  ليس  واثقة، م  "-صلى هللا عليه وسلم-شهد رسول هللا يحتى  "ال أرضى
م  )رجع، م  يستطيع أن )رجع، فهي تري  التوثقة،  ، وأثب  ذلك بشه  ته-عليه الص   والس م-شه  النبي 

 توثقة العطية، توثقة الص قة.
، له أوال ، ولم بش)ر له أكثر من ول " ليشهده على صدقتي -هللا عليه وسلمصلى -فانطلق أبي إلى النبي "

والول  يشم  الذ ر " ((؟أفعلت هذا بولدك كلهم)): -صلى هللا عليه وسلم-فقال له رسول هللا "يع  إال النعم ن 
ِن{ واألنث  ول ك  ؟((أفعلت هذا بولدك كلهم)) [( سور  النس ء22 ] }ُيوِصيُكُم َّللا ُ ِفي َأو اَلِدُكم  ِللذََّكِر ِمث ُل َحظِ  اأُلنَثَيي 

 ؟بول ك  له، نعم،  )ف أك  الواح  بلفظ الجمع   لهم، م  ق  
 طالب:......

 أ)وه؟
 طالب:......
 فيف)  العموم، فيشم  جميع األوال  من الذ ور واإلن  . مفر  مض ف

 ل)  عل  أن التفض)  ليس من التقوى، مخ لف  هللااتقوا " ((أوالدكمبين واعدلوا  تـقوا هللا))ا قال: ال، قال:"
يعني ال تفضلوا ب)نهم، ال  (("أوالدكمبين تـقوا هللا واعدلوا "))اض  التقوى للتقوى، والتع )  ب)ن األوال  هو مقت

لهم ه ية  أنهم سواء في الهبة والعطية وال واألوال  يشم  الذ ور واإلن   ا ب)ن أوال  م، ومقتض  هذا اللفظتفضلو 
وهذا مقتض     سووا ب)ن أوال  م((وفي لفظ  تعطي البن  ألف، هذا مقتض  الع  ،    ألفسواء، أعط)  الول

وبه ق   األكثر، أنه ال يفض  ب)ن الذ ر واألنث  في العطية، وفي اله ية،  ،التسوية، وهذا م  يف) ه هذا الخبر
ن ق   بعض أه  العلم عل  وفي الهبة، ال، نعم، إنم  في الم)را  نعم، ولم )جر   ن   إهذا م  جرى ب لم)را ، وا 

ِن{  -ج  وع -مقتض  التسوية العم  بقسمة هللا   يعط  الول  ألف [( سور  النس ء33 ] }ِللذََّكِر ِمث ُل َحظِ  اأُلنَثَيي 
، لكن ه  وتعط  البن  خمسم ئة، لكن األو  هو قو  األكثر في ال ني  في الهبة في ال ني  واله ية يسوى ب)نهم

؟ من مقتض  الع   أن األ  إذا اشترى للول  األكبر سي ر  يشتري للول  األصغر سي ر ، أو يشتري للبن  سي ر 
؟ فمثً  الكب)ر يحت ج أو نقو   هذه حوائج أصلية لك  منهم م  )خصه ؟يشتري للول  ذه  أو اشترى للبن  ذه 

؟ ال، ال هذا م  )ر ؛ للكب)ر حل)  ر مث  الكب)ر واشتر  صغ)ر يحت ج إل  حل) ، نقو   زوج الصغ)اج، الو ز إل  
 مقصو  الق ر الزائ  عل  ذلك.ألن هذه ح جة تق ر بق ره ، هذه حوائج تق ر، وال

ه  نقو    في ب)  زوجه وألوال ه، وله بن   متزوج  ، و   زوجة  ط)  شخص بن  مجمع س ني له ولزوج ته
أو ) فع لهم األجر  مق ب  م  س ن األوال ؟ نقو   هذه ح جة،  ؟وال )لزمه أن يس ن البن   هن  مثلم  س ن األ

والبن  إذا تزوج  انته  ح جته  من أب)ه ، انتقل   ف لته  من أب)ه  إل  زوجه ، وهذا أيضً  معروف من األ  



ته  عل  ف ف ل  ام  في ذمة زوجه  عل  ول ه، لو مثً  طلق  البن  لزم التع ) ، رجع   ف لته  إل  أب)ه ، م 
 .زوجه 

وبش)ر )ري  التقوى، ويري   يعني التي تص ق به عليه، لم ذا؟ ألنه مخ لف للتقوى، "فرد تلك الصدقة يفرجع أب"
األمر الث ني   قة هذه م  لزم ، م  قبض  من جهة، م في سلك المتق)ن، فر  تلك الص قة، أواًل  الصأن )نض

حت  ولو    من عم  عمً  ليس عليه أمرن  فهو ر ((و ،-معليه الص   والس -ه ي النبي خ ف أنه  عل  
 ع، ولو قبض  تترجع.قبض  رج  

ألن النظ م  لع م االحتي ج مثً ، وهذا أعط هوم  أعط  الصغ ر  ،األ  أعط  الكب)ر من األوال  أرض ط) 
ن)ته أنهم    من )نطبق عليه، ويم ن يق م عل  صن وق التنمية، واألوال  الصغ ر م  بع  أعط هم شيء، وفي 

ال م  ترجع؟    اتقوا هللا  بر يع م  مع ملة الكب)ر هذا، وبع  ذلك توفي قب  أن يعطي غ)ره، ترجع األرض وا 
رض ق ر زائ  عل  الح جة األصلية إن األ  نقو ه  أعط)  عل  وجه صحيح، يعني  ؟نعم واع لوا ب)ن أبن ئ م((
ال نقو  ؟وصغ)رهمويعطون  لهم أراضي  ب)رهم  ف)ج  التع )  ف)ه  أصلية والس ن ح جة وأعط)ه   هذه ح جة  وا 
وفي ن)ته أنه    من  بر يعط  مث  هذا،  م  أنه زوج  ؟ولزم  ب لقبض ف  )لزم التع )  ف)ه  عل  وجه صحيح

ال ال؟  األكبر وفي ن)ته أن    من بلغ السن سن الزواج )زوجه، وم  زوجهم م  ، )زوجون من أص  التر ة وا 
 ؟نعم ...المس لة خ فية ب)ن أه  العلم، ومقتض  التع ) تر ة،     )زوج من م له، و )زوجون من أص  الال، ال 

 ..طالب:.....
 بسب ؟

 .طالب:......
 بسب  الر  أو ع مه؟

 ...طالب:....
 )ف  ؟وبسب  الر ، بسب  ر ه ، أن  افترض أن هذه األرض ش)  عل)ه  األكبر مبن  وس نه، ويش بيسوون 

المقصو  أن مث  ، ويع   ب)نهم بهذه الطريقة، أن يحسم هذا من نص)به تحتم لهم إال إذا   ن  التر ة )ر ؟ ال
 ؟نعم ...هذه مس ئ  اجته  ية تق ر بق ره ، لكن مقتض 

 .طالب:......
إيه، هذا إذا   ن  التر ة تحتم ، لكن إذا   ن  األرض تستحق خمسم ئة ألف، والتر ة الب قية  له  خمسم ئة 

 ؟هو عن ه عشر  أوال ، نعم ؟لف، ويش تسوي لهمأ
 ....طالب:...

الجمهور عل  أنه  ال تر ، لزم  ب لقبض، واأل  أعط ه  الول  عل  وجه صحيح، وفي ن)ته أن يعطي البقية لكن 
 ح    ونه المو .

 .....طالب:..
آلن الم   انتق  من شخص إل  وبع  أن )نتق  الم  ، ا )ن أن تقع المس لة في ح   الحي  إيه اآلن شوف فرق ب

 شخص، ب لمو  انتق  الم  ، وهبة لزم  ب لقبض.



 ...طالب:....
، قصة الشع)ر من بو ب ر أعط  ع ئشة شيء من الشع)ر ولزم  ب لقبض، لزم ب لقبضنعم، أ ،الشع)ر، الشع)ر

 ؟نعم ؟يحفظه ؟ يحفظه  أح  من م
 ؟تحضر القصة، نعم -إن ش ء هللا-تحضر 

 ...طالب:....
 وين؟

 .طالب:......
 الوال  له أن )رجع.

 ..طالب:.....
 وين؟

 ...طالب:....
ومن الغرائ  أن الن س عن  أبي حنيفة  لهم لهم أن )رجعوا إال الوال ، وهذا من الغرائ ، الوال  له أن )رجع، 

ال ال؟  غري  وا 
 .طالب:......

 من الغرائ ........ 
فإني ال  ،فال تشهدني إذا  ))وفي لفظ قال: ، فرجع أبي فرد تلك الصدقة ())اتقوا هللا واعدلوا بين أوالدكم(قال: "

ومن يقت ي به ال  ،-عليه الص   والس م-الظلم، وهذا ظلم ال يشه  عليه النبي   الجور" ((أشهد على جور
 يشه  عل  مث  هذا، والظلم محرم، والجور محرم، إذًا ع م التع )  والتفض)  محرم.

تنف)ر، ومن أه   أسلو  تقرير أو أسلو  تنف)ر؟ ب  شك هذا األسلو " ((د على هذا غيري فأشه))وفي لفظ: "
ألنه لو لم  ((فأشهد على هذا غيري ))لقوله   ، وال تع   ب)نهم؛األوال  ننه )جوز أن تفض  ب)العلم من يقو   إ

 ره  تر ه، نعم.ي ن ج ئزًا م  ج ز أن يشه  عليه أح ، لكنه قو  مرجوح، والقصة من أوله  إل  آخ
عامل أهل خيبر على  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -مارضي هللا تعالى عنه-وعن عبد هللا بن عمر 

 من ثمر أو زرع. شطر ما يخرج منها
ولهم هذه، فربما  وكنا نكري األرض على أن لنا هذه ، قال:كنا أكثر األنصار حقال  "قال:  عن رافع بن خديجو 

 الورق فلم ينهنا. فأما الذهب و هذه، فنهانا عن ذلك، أخرجت هذه ولم تخرج 
فقال: ال بأس به،  يج عن كـراء األرض بالذهب والورق سألت رافع بن خد"ولمسلم عن حنظلة بن قيس: قال: 

وأقبال الجداول،  ،بما على الماذيانات -صلى هللا عليه وسلم-إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي 
للناس كراء إال هذا، فلذلك زجر ويهلك هذا، ولم يكن  ويسلم هذا، ويسلم هذا ـيهلك هذاوأشياء من الزرع، ف

 أخرجه البخاري. "فال بأس به  عنه، فأما شيء معلوم مضمون 
 الماذيانات: األنهار الكبار، والجدول: النهر الصغير.: -رحمه هللا-قال المصنف 



ج ء  للشجر، والمزارعة لألرض، المزارعة والمس ق   ب   معلوم ج ء  به النصوص ب لمنع واإلب حة، ف لمس ق   
عليه الص   -وج ء  أح  )  ت   عل  الجواز، فمثً  النبي  أح  )  تمنع من المزارعة ومن المس ق  ،

خب)ر فتح  " من ثمر أو زرع منها ما يخرجشطر على  عامل أهل خيبر"في ح )  عب  هللا بن عمر  -والس م
عليه الص   -فهي لهم، وهي بح جة إل  من يقوم ب مره ، تر ه  النبي  وص ر  من غن ئم المسلم)نعنو ، 
وللغ نم)ن  -عليه الص   والس م-وللنبي  ،عل  أن لهم نص)بهم من الثمر  ،  لعم  ، عم   ب)  أهله  -والس م

ن يمنعون المزارعة والمس ق   يقولون  هذا الح )  ليس فيه  ل)  عل  الجواز، نص)بهم، تر ه  في أ) )هم، الذ)
ومن معه، وهؤالء الذ)ن  -عليه الص   والس م-لم ذا؟ يقولون  خ)بر فتح  عنو ، واألرض للغ نم)ن، للنبي 

مق ب ، إال أن م  يعملون أرق ء؛ ألنهم من الغن ئم أيضً ، فهو ع ملهم عل  اعتب ر أنهم أرق ء، يعملون له  ون 
استرقهم،  -عليه الص   والس م-ي خذونه هو قوتهم، لكن ه  هذا هو الظ هر من لفظ الخبر؟ م  ثب  أن النبي 

ل)  عل  والرق ال )ثب  بمجر  الغلبة، المقصو  أنه ع ملهم عل  شطر م  )خرج منه  من ثمر أو زرع، فهذا  
في  المزارعة، ط)  هذا من أ لة الجواز، فم ذا عن أ لة المنع؟ وجواز جواز المس ق   في النخ)  وجميع الشجر،

ربما و ولهم هذه،  وكنا نكري األرض على أن لنا هذه، كنا أكثر األنصار حقال  "ح )  رافع بن خ )ج ق    
 )لو متر  ،ط)  أرض  )لو مربع" الورق فلم ينهنافأما الذهب و أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، 

ولي الجزء  الغربي ليس  عن ك ق ر  عل  زراعته ، ت تي بمن )زرعه  لك، وتقو   لك الجزء ،س حته مربع م
ال ال؟ هذا ال تجوز. ،الشرقي، لي ثمر  الجزء الشرقي  ولك ثمر  الجزء الغربي، تجوز وا 

 طالب: مجهول.
  م  هو مجهو ، النصف.

 . ..طالب:.....
)نب  نص)بي فيضيع جه ك ه رًا، تتضرر، لكن لو قل  لك  ال، يم ن )نب  نص)بك ف تضرر أن ، ويم ن 
كنا نكري ألنن  نشترك معً  في الغنم والغرم، نعم، ولذلك يقو   "ازرعه  ولك نصف م  )خرج من ثمرته  صح؛ 

ربما أخرجت هذه ولم "و األرض، ال نسبة مع)نة من النت ج  جزء معلوم من" ولهم هذه األرض على أن لنا هذه
ذا أخرج  هذه تضرر الث ني، ذا أخرج  هذه تضرر و إ "تخرج هذه الورق فأما الذهب و فنهانا عن ذلك، "اح ، وا 
وأعطيك     س حته   )لو متر مربع، ازرعه  ليالذه  والورق يعني ب ألجر ، قل  لك  وهللا هذه م "فلم ينهنا

ولمسلم عن  "الورق فلم ينهنافأما الذهب و " ب لذه  والورق م  في م  يمنع،سنة م ئة ألف، م  في م  يمنع، 
حنظلة بن قيس: قال: سألت رافع بن خديج عن كـراء األرض بالذهب والورق، فقال: ال بأس به، إنما كان 

 .بما على الماذيانات، وأقبال الجداول -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا الناس يؤاجرون على عهد 
 ر الصغ)ر.الج و   النهأقب   الم ذي ن    األنه ر الكب ر، و 

فيقو  ص ح  األرض  ازرعه  لي، لكن ترى    اللي حو  السواقي واألنه ر القري  من الم ء لي، والبع)  عنه 
ال م  يصح؟ م  يصح، ليش؟ ألنه يم ن )تضرر ص ح  ، المزارع؛ ألن النص)  الذي جع  ..لك، نعم، يصح وا 

؛ ألن زي  الم ء عل  الزراعة فتغرق بح)  ) له بع)  عن الم ء، ف)هلك من العطش، وربم  )تضرر ص ح  األرض
ذا نقص عنه )تضرر.  الزي    والنقص عل  ح  سواًء، إذا زا  الم ء عل  الزرع )تضرر، وا 



ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إال هذا، فلذلك  ويسلم هذا ،وأشياء من الزرع فـيهلك هذا ويسلم هذا" فيقو  
معلوم النسبة، ال معلوم  "فال بأس به فأما شيء معلوم مضمون " -عليه الص   والس م-النبي  "زجر عنه

ال م  هو بظ هر؟ الفرق ظ هر؛ ألنهم في علم النسبة فق  يشتر ون في الغنم والغرم،  الجهة، اآلن الفرق ظ هر وا 
 ؟وفي علم الجهة )تضرر واح   ون الث ني، نعم

 ..طالب:......
 الم ذي ن   األنه ر الكب ر.

معن  هذا أنه مث  الن)  أو الفرا ، نعم، المقصو  أنه مجرى م ء  ب)ر هو الصغر نسبي، م  و  ترون الكبر
 ب لنسبة لغ)ره.
 ..طالب:......

 نعم، المهم أنه أمور نسبية، نعم.
 بالعمرى لمن وهبت له. -صلى هللا عليه وسلم-قال: قضى النبي  -رضي هللا عنهما-عن جابر بن عبد هللا 

ألنه أعطى عطاء  ؛لذي أعطاهاإلى ابه، فإنها للذي أعطيها، ال ترجع عمرى له ولعق من أعمر))وفي لفظ: 
 .((وقعت فيه المواريث

قبك، فأما إذا أن يقول: هي لك ولع -صلى هللا عليه وسلم-إنما العمرى التي أجازها رسول هللا "وقال جابر: 
 ."هاـفإنها ترجع إلى صاحب قال: هي لك ما عشت

 وميتا   وال تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا   أمسكوا عليكم أموالكم))لمسلم: رواية وفي 
 .((ولعقبه

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
يعني ح م، ح م النبي  "-صلى هللا عليه وسلم-قال: قضى النبي  -رضي هللا عنهما-عن جابر بن عبد هللا "
وهي الهبة المعلقة بعمر اإلنس ن،   ن يقو   " بالعمرى لمن وهبت له" ، القض ء الح م-عليه الص   والس م-

 م  حيً ، فإذا م  )نتق  إل  ورثتي، م  م   حيً  فإذا م    هذا الب)  لك م   عمرك، أو م   عمري، يعني م 
 انتق  إلي، نعم.

ر المح   ، أو التي وهذا محمو  عل  العمرى غ)" بالعمرى لمن وهبت له -صلى هللا عليه وسلم-قضى النبي "
بالعمرى لمن  -صلى هللا عليه وسلم-قضى النبي م   عمرك ولعقبك؛ لتتفق الرواي   "يقو  ف)ه   هي لك 

إلى فإنها للذي أعطيها، ال ترجع )) يعني هذه المطلقة ((من أعمر عمرى له ولعقبه))وفي لفظ: " وهبت له
ري  إال إذا لم تح   ب لعمر، نعم عني م  تقع المواي ((ألنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ؛لذي أعطاهاا
فهذه لمن  "أن يقول: هي لك ولعقبك -صلى هللا عليه وسلم-إنما العمرى التي أجازها رسول هللا "وقال جابر: "

يعني " فأما إذا قال: هي لك ما عشت" أعط)ه ، لمن وهب  له، إذا ق    لك ولعقبك لمن أعمره ، ولمن أعط)ه 
يشترط هبة موقوتة وهو ظ هر اللفظ، يعني   ن المعطي والواه  " هاـفإنها ترجع إلى صاحب" عق فق   ون ال

لم   مح    ب اًل من أن تكون ا ،أو سنت)ن أو ث   "  نه ق    اس ن هذه ال ار سنة إل  أم ، وفي رواية 
  مجهو ، نقو   نعم، ط)  ق  يقو  ق ئ   هذا أم  مجهو   )ف نصحح عق  فيه أمص ر  الم   غ)ر مح   ، 



نصحح؛ ألنه ليس فيه مع وضة، والعقو  التي ليس ف)ه  مع وضة تصح مع الجه لة، لو ق   مثً   جميع م  في 
ال م  يصح؟ هبة المجهو  وأن  م  أ ري  ذمتك لك، وأن  م  ت ري  م في ذمتك  تصح، يعني لو أن ؟يصح وا 

 ؟عمن ...وهذا الع م  ع م  مثً  يشتغ  بمح  عن  ت جر
 .طالب:......

..، ال، اشتري  بم ئة ، ر   عليه..ال، ال م  هو بمس لة أك ، ال، اشتري  بتسع)ن مثً  وأعط ك م ئة، ور  عليك
، نس)ته  في .....مثً ، أو أن  ع م  عن  شخص تشتري له، ف شتري  بتسع)ن وبقي عشر  حط)  مثً  وعشر 
ولم  أن  ؟جتمع عن ك أرق م وأن  م  ت ري  م هيإل  أن ا ه ذاو  راح ، ث ني عشرين، ث ل  خمس)نأو  األمر و 

أرا  )نهي العق  قل  له  ترى وهللا، اآلن ) خ  علي أشي ء ال أحص)ه ، أسوف في ر ه  إليك إل  أن نس)ته ، 
)جوز أن يقو   أن  بح  منه ؛ ألنه  م  هي مع وضة، لكن لو  لغ أن  ال أعلمه  وأن  ال تعلمه وبلغ منه  مب 

   ن  مع وضة ال ب  أن تكون معلومة.
أمسكوا عليكم أموالكم، وال ))لمسلم: رواية وفي " هاـفإنها ترجع إلى صاحب فأما إذا قال: هي لك ما عشت"

 .((ولعقبه وميتا   تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا  
  ثة أحوا   الح ص  أن العمرى له  ثذا لم تح   بعمر الموهو  والمعط ، هذا إ

 ولعقبك، هذه هبة  ائمة، ال تعو  إل  ص حبه . األول   أن يقو   هي لك م   عمركالح   
األو ، تكون غ )ته  أنه    الح لة الث نية  أن يقو   هي لك م   عمرك فق ، وهذه ترجع بع  وف ته إل  ص حبه

 ع رية موقوتة.
 .بك، هذه هبة مطلقة وال تعو ، نعمولعق  م   عمرك، ولم يق   إذا ق    هي لك، ولم يق 

أن  ال يمنعن جار جاره))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-عن أبي هريرة و 
ما لي أراكم عنها معرضين، وهللا ": -رضي هللا تعالى عنه- ثم يقول أبو هريرة ((في جداره ةيغرز خشب

 ."ألرمين بها بين أكتافكم
   -رحمه هللا تع ل -ؤلف يقو  الم

أن  ال يمنعن جار جاره))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-عن أبي هريرة و "
شب ه في ج اره عل  الجمعب إلفرا "((في جداره ةيغرز خشب  ال( ن هية، والفع  مؤ  ، إذن  ))ال يمنعن((  ، أو خ 

 م روه؟ مقتض  النهي التحريم.المنع منهي عنه، وه  هو حرام أو 
الج ر يحت ج إل  أن يضع  "ما لي أراكم عنها معرضين"ثم يقول أبو هريرة:  ((في جداره ةأن يغرز خشب))"

ال ف)لزمه أن يقيم ج ار آخر بجواره، وهذه األمور مم  )ج  أن تسو  ب)ن المسلم)ن،  الخش  عل  ج ار ج ره وا 
ذه األمور من اآل ا  اإلس مية التي ج ء به  الشرع، ف  )جوز لص ح  وال مش حة، فهف)ه  مش حنة  وال يحص 

ذا  الج ار أن يمنع، لكن إذا   ن الج ار ال يحتم  مثً ، )تضرر، الج ار م  يحتم ، عليه خش  الب)  نفسه، وا 
وال  ،أض)ف إليه خش  أخرى سق  مثً ، المس لة ال ضرر وال ضرار، ليس معن  هذا أن ت حظ مصلحة الج ر

لم )تضرر به، وق  مث  ت حظ مصلحة ص ح  األص ، ال ب  أن ت حظ مصلحة الطرف)ن، المقصو  أنه إذا 
اآلن، ه  )لزم ج ره بج ار آخر؟ هو م  يحت ج إل  خش   ص ح  الب)  بن  قب  ج ره وأق م ج ار هذا إذا بن 



ه  نقو    ج ء الج)ران الث ثة وعمرسوار، و ب)ته في أرض فض ء وعليه أربعة أ سور، سبق زي  من الن س وبن 
يقو   ال تستعم  ج اري؟ ال، ال هذا مم  )ج  أن يسو  ب)ن المسلم)ن من المو    ؟   ج ر يقيم ج ار بجواره
، )ب)ن أن الج ار )تفقون عل  أن الج ار لف ن، المش حة، لكن )ب)ن أن الج ار لف نوالمؤاخ   وع م المش حنة و 
 ؟ف ن، نعموفي أرض ف ن، وأق مه 

 ...طالب:.....
وهللا هذه ال شك أنه  مع ع م االحتي ج إل)ه  ال تنبغي أن توج  ب)ن المسلم)ن، يعني مث  شخص ج ء يستظ  

أو يستصبح بن رك، أو يست فئ به ، تقو   قم، أن  م  عليك ضرر ب ي وجه من الوجوه، نعم؟ ال، م   ،بج ارك
 يصلح هذا.

 "بها بين أكتافكمضربن وهللا أل" يعني عن هذه السنة "أراكم عنها معرضينما لي "يقول أبو هريرة:  ثم"
يعني ألضربن بها" " أم)ر في وقته ، أم)ر عل  الم )نة فعن ه سلطة"أكن ف م"؛ ألنه   ن   وفي رواية ب لنون 

ه  وتبعته ، وأحملكم مسؤول)ت ،-عليه الص   والس م-أو السنة التي أحمله  عن النبي بين أكتافكم" " الخشبة
 نعم.

 من ظلم من األرض قيد شبر))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-عن عائشة 
 .((طوقه من سبع أرضين

   -رحمه هللا تع ل -نعم يقو  المؤلف 
" ((من ظلم من األرض قيد شبر))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-عن عائشة "

}الَِّذيَن  :الظلم وضع الشيء في غ)ر موضعه، ويتف و  من الشيء اليس)ر إل  أن يص  إل  ح  الشرك األكبر
َتُدوَن{ ُن َوُهم مُّه  َلِئَك َلُهُم اأَلم  ٍم ُأو  ِبُسوا  ِإيَماَنُهم ِبُظل   وأعظم الظلم الشرك األكبر[ ( سور  األنع م96 ] آَمُنوا  َوَلم  َيل 

كَ  ر  ٌم َعِظيٌم{ }ِإنَّ الشِ  النفس وظلم الغ)ر، وهو متف و ، المقصو  أن  وم   ونه من ظلم[ ( سور  لقم ن31 ] َلُظل 
والمظ لم ش نه  عظيم    ي  عب  ي إني حرم  الظلم عل  نفسي وجعلته ب)ن م محرمً  ف  تظ لموا(( الظلم محرم

من ))  من ظلم الشيء اليس)ر من األرض، بح)  ال ب  ف)ه  من االستيف ء، هذه حقوق العب  ، ولذا ج ء التره)
ق ر شبر فق ، ف )ف بمن يظلم ويغتص  وينتهك المس ح   الكب)ر  من األرض)ن  ((ظلم من األرض قيد شبر

 ؟!-نس   هللا الس مة والع فية- ه  موا ، وبعضه  محي ، ف )ف بهذااللي بعضه  حر، وبعضه  مملوك، وبعض
ي به جع  في عنقه   لطوق، يحمله )وم القي مة، ي ت ((من سبع أرضينمن ظلم من األرض قيد شبر طوقه ))

يغتص  الك)لوا ،  )ف يش)  هذه أو م  هي ب رض واح  ، يعني الذي )نته  الك)لوا ،  من سبع أرض)ن
يحم  هذه المس ح   الكب)ر  من سبع أرض)ن؟ م  هي ب رض واح  ، يعني أرض واح   ال )تصور  ؟!الك)لوا 

يحة في  ون ف )ف بسبع أرض)ن؟! وهذا من النصوص الصر  عل)ه  الن س  لهم م  حملوه تمع حمله ، لو اج
{  األرض)ن سبع   لسموا  َلُهنَّ ِض ِمث  َر  َع َسَماَواٍت َوِمَن األ  لكن هذا ليس  [( سور  الط ق36 ]}َّللاَُّ الَِّذي َخَلَق َسب 

هللا أعلم، ، في السمك، نعم، في الحجم ،عرضفي ال ،بصريح أنه  سبع، ليس بصريح، يعني مثله  في الطو 
لكن  ونه  سبع في الع   احتم  ، والح )  صريح في أن األرض)ن سبع   لسم وا ، وج ء فيه أيضً  ح )   



وال إله إال هللا في  فة م ل  بهن ال إله إال  لو أن السموا  السبع وع مرهن غ)ري، واألرض)ن السبع في  فة  
 عل  أن األرض)ن سبع   لسم وا .ف أل لة ت    هللا((

 ..طالب:......
  )ف؟

 ...طالب:.....
 م  )لزم.
 ......طالب:..

 ال، ال م  )لزم.
 .......طالب:.
 كون سبع.م  )لزم ت

 طالب:......
  )ف؟

 طالب:...... 
 ال، ال بوجه من وجوه الشبه.

 طالب:......
 ريح، نعم ظ هر يغل  عل  الظن أم   ونه صريح ال.هللا أعلم، بوجه من وجوه الشبه، هللا أعلم، يعني ليس بص

؛ ألنه  )ف من ملك وجه األرض يملك م  تحته والح )  فيه  ل)  عل  أن األرض)ن سبع   لسم وا ، وأن 
ألن ملكه يسري عل  م  في هذه األرض وم  تحته ،  األول  إال يطوق سبع أرض)ن وق  استول  وظلم األرض

ف)ه  ر  زًا  فنً ، ر  ز الج هلية ومن أموالهم له، يملكه، ومم  )ذ ر أن شخصً  اشترى  ولذا إذا اشترى أرضً  ووج 
وق    وج   ف)ه   ذا،  ، ر  ز، فذه  إل  الب ئعفوج  ف)ه   نز وحفر ف)ه  بئراً ، أرا  حرثه  ..أرضً  فوج  ف)ه 

تخ صموا عن   تهوا؟ م  انتهوا،رض بم  ف)ه ، انوأن  م  اشتري  منك إال األرض، والث ني ق    أن  بعتك األ
الق ضي، م  انتهوا،    واح  يقو   هذا لك، وهذا يقو   ال، ليس لي، نعم، أخ)رًا توص  الق ضي إل  أن ه  لك 

ق    نعم، أخ)رًا توص  الق ضي إل  أن، ه  لك من ابن؟ ق    نعم، وله  ؟ه  لك من بن و من ابن؟ ق    نعم، 
وأنفقوا عل)هم من هذا الكنز، يعني   ن  الني   ص فية، والن س  ،جوا االثن)نلك من بن ؟ ق    نعم، ق    زو 

فيقو   مثً  أنه توج  خصومة ب)ن اثن)ن )بحثون عن الحق، ويبحثون عن ط)  المطعم، يعني ه  )تصور
ذا علمك ب لح م تع   ل خرأح هم   أخبرني، )روح   أن  تعرف القضية ب م له ، روح اشرحه  للق ضي، وا 

 قضية ويقو  له  الحق لخصمك، ويذه  ويقو   ترى الحق لك، يقو  الق ضي  الحق لك.لق ضي ويشرح له الل
ل  وق  قري هللا المستع ن،   ن الهم اآلخر ، وواآلن مح م)ن وح) ، وجرجر ،  ذا سئ   فص ر الهم ال ني ، وا  وا 

واآلن إذا ق)  للس ئ   حرام، ق     ح  ، الع لم عن مس لة م لية، الس ئ  يحت ج إل  من يقنعه ب ن هذه الصور 
 أقنعني أنه  حرام، نعم، فشت ن، نعم.

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 



 باب: اللقطة
عن لقطة  -صلى هللا عليه وسلم-قال: سئل رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-عن زيد بن خالد الجهنـي 

عرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، ها سنة، فإن لم تُ ثم عرف اعرف وكاءها وعفاصها))فقال:  الذهب والورق 
مالك ولها؟ دعها فإن معها ))وسأله عن ضالة اإلبل، فقال:  ((فأدها إليه من الدهر جاء طالبها يوما   فإن

 خذها فإنما هي لك))وسأله عن الشاة، فقال:  ((وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ،ترد الماء ،حذاءها وسقاءها
 رواه الجماعة إال البخاري. ((للذئبأو ألخيك أو 
 : -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 باب: اللقطة

مز  ح ة، ه  مز ، ض  مز ، ل  زأ ، ه  ه  عل  هذه الصيغة إنم  هو مستعم  في الكثر ،  م  تقو   ه    فعلة، وبن ؤ اللقطة
لة ر   ح ة ي ثر الضحك،زأ ، ي ثر االستهزاء، ض  مز ، يعني ي ثر الهمز واللمز، ه  ل   حلة ي ثر الرحلة، بخ ف الرح 

 أي  المرحو  إليه، مث  الضح  ة المضحوك عليه.
هذه الصيغة استعمل  عل  غ)ر أصله ، استعمل  فيم  )لتق  في الم   الض ئع من ربه، من ص حبه، عل  غ)ر 

 القي س، وهو م  )لتق  مم  يضيع عن ربه من األموا .
في " -صلى هللا عليه وسلم-قال: سئل رسول هللا  -هللا تعالى عنه رضي-عن زيد بن خالد الجهنـي "يقو   

 يعني عن اإلنس ن )ج " والورق  عن لقطة الذهب" -صل  هللا عليه وسلم- بعض الرواي    س ل  رسو  هللا
من ال ن ن)ر، من الورق، من ال راهم، وفي ح مه  العروض، وج   قلم،  م اًل ض ئعً  من ص حبه من الذه ،

   ، وج   م  يم ن التق طه.وج    ت
الحب  الذي ترب  به، )رب  به الوع ء الذي هو العف ص، ف لعف ص   الو  ء" ((اعرف وكاءها وعفاصها))فقال: "

 هو عب ر  عن الوع ء الذي ي ون في هذا الم   الملتق ، والو  ء هو الحب  الذي )رب  به الفم، فم الوع ء.
لم ذا يشه  عل)ه ؟ نعم لئ  تضيع ب)ن    أشه  عل)ه ((وفي رواية   ((ةاعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سن))

أمواله، ويعرف عف صه  وو  ءه  لئ  تختل  بم له فتضيع، ويشه  عل)ه  لئ  )نس ه ، أو يمو  فتضم إل  أمواله 
ا  ِإَذا َتَباَيع   نة،   إلشه   عل  م  )خش  نسي نهقب  تم م السنة، ف إلشه   س ِهُدو  {}َوَأش  البيع  [( سور  البقر 696 ] ُتم 

رج  تزوج ثم طلق ط، وق  مث  هذا فيم  )خش  نسي نه، )ثب  ب إل)ج   والقبو ، لكن اإلشه   ال شك أنه أحو 
طلقة واح  ، وراجع زوجته، ثم بع  عشرين سنة طلق ث نية، األول  احتم   ي ون نس)ه ، لكن  ونه ) ونه ، أو 

 وط؛ لئ  تتم الث  ، وق  نسي األول .يشه  عل)ه ، ال شك أن هذا أح
عرفه  ب ن تقو   من ض ع له  ذا، من ض ع له الذه ، من ض ع  ((ثم عرفها سنة اعرف وكاءها وعفاصها))

له ال ن ن)ر، من ض ع له الورق، من ض ع له القلم، من ض ع  له الس عة، من ض ع له... إل  آخره، في 
في مجتمع   الن س، في  ،ً  من خ رج المسج ، في األسواق الع مر األم كن الع مة، في أبوا  الجوامع مث

م  ج ء أح  يطلبه ، وال عرف  لهم، المقصو  أنه  تعرف لم   سنة، فإن لم تعرف، أن )تهم، في مح ف
 يعني أنفقه  عل  نفسك بنية إرج عه  إل  ص حبه ، لو ج ء )ومً  من ال هر بنية إرج عه . ))فاستنفقها((



 )ف تكون و يعة وأن  استنفقته ؟ ب له  ي ون و يعة، وج   قلم عرفته سنة،  ((ولتكن وديعة عندك ها))فاستنفق
ء، أي عرض ثم عرضته عل  أه  الصنف،  م قيمة هذا القلم؟ ق لوا  م ئة ري   مثً ، أو  ت  ، أو أ ن  شي

م واألم نة أنه  ال تضمن، أن  و يعة عن ك، مقتض  الو يعة  -قيمته–وي ون ب له  من عروض التج ر ، ي قو 
  و يعة أنه لو تلف  هذه إي ه، مقتض   ونه  قرر  أن م ئة ري   قيمة هذا القلم بح)  لو ج ء ص حبه أعط)ته

ت خذ م ئة وتفر ه  في م  ن تقو   هذه قيمة قلم  لكن ه  أن  إذا قوم  القلم بم ئة،  هأنك ال تضمن الم ئة
ذا، إذًا أن  تصرف  في اللقطة التي هي في األص  و يعة عن ك  مسوي ه، م  أن  ...مت  ج ء له ..؟لق)ته

ن   ن أصله  ح مه حت  ي تي ص حبه ، وفي قيمته  الذي هو ب   عنه ، نعم ف ن  ض م ن من هذه الح)ثية، وا 
سنة  يقو   وهللا قب  عشرين ((فأدها إليه من الدهر جاء طالبها يوما   ، فإن))ولتكن وديعة عندكح م الو يعة، 

أو فإذا هو  ؟ فإذا هو هوفإذا هو هو، أو فإذا هو إي ه، أ)هم أصح هفق   قلم، ط)  صف لي هذا القلم؟ وصف
تعرفون المس لة الزنبورية؟ هذه المس لة الزنبورية التي حصل  ب)ن س)بويه والكس ئي وم   بسببه ، وم  له  إي ه؟

 . اعي عل  ش ن م  يص)بن  م  أص بهم
وقومته في وقته، ووافقك  فلم  عرف  أن هذا ص ح  القلم يوما  من الدهر فأدها إليه(( طالبها فإن جاء))

 هذه م ئة ري  . وهللا هذا أن  مقومه بم ئة ري   ص حبه عل  تقويمه، تقو  
، ترجم -عليه الص   والس م-لم  س له عن ض لة اإلب  غض  النبي " وسأله عن ضالة اإلبل ))فأدها إليه(("

ألنه يعرف، الس ئ   -عليه الص   والس م-الغض  في الموعظة والتعليم، غض  النبي   خ ري ب  عليه الب
 أن  أخذه غ)رك، إذا م  أخذته أن يعرف أن الشيء الذي )لتق  من عروض التج ر  عليه خط ، إذا م  أخذته 

عليه -فغض  النبي وأن  تستشعر األم نة في خذه شخص يضيعه، لكن اإلب ، يعيش ب ونك، وب ون غ)رك، 
التي تحتم  أخف فه  الحذاء   ((مالك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها))وق     -الص   والس م

، معه  الحذاء ومعه  السق ء الذي هو البطن الكب)ر، ومعه  العنق الذي ..الحص ، وتحتم  الرمض ء، وتحتم 
فسه ، وليس  بح جة إل  من ء الن ز ، المقصو  أنه  تقوم بنتتن و  به األشج ر الكب)ر  والبع)  ، وتشر  من الم 

اإلب  تمتنع من صغ ر  ...((حتى يجدها ربها ،وتأكل الشجر ،فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء)))رع ه  
فتترك،  وعطشً ، فليس  بح جة إل  رع ية السب ع، ف  خشية عل)ه ، وهي أيضً  في م من من أن تمو  جوع ً 

مت  ب)لق   ؟لبل  ، )لبق ب لسي ر  ويش)له وي خله إل  اإنس ن معه سي ر  ووج  بع)ر ض ئع، م  عن ه أح يعني  ون 
 ص حبه؟ لكن لو تر ه في البر وج ه ص حبه، وهو م  عليه خطر.

إن م  أخذته  أن  ج ء  "((أو للذئب أو ألخيك خذها، فإنما هي لك))فقال: " عن ض لة الغنم "وسأله عن الشاة"
لذئ   وال  ون الذئ  ، فهي ال تحمي تحمي نفسه  من صغ ر السب ع، ال ل م بنفسه ، والو ي خذه ، هي ال تقث ني 

نفسه ، وفي خطر من المو ، وخطر من أن ي خذه  شخص آخر، ف ن  أحق به  من غ)رك، فإنم  هي لك أو 
ول  عليه، ال، هذا ليس في ألخيك أو للذئ ، وليس معن  هذا أن الن س )تس هلون،    من استطرف ش)ئً  است

هذا ترخيص إل  أن )تس ه  الن س في هذا الب  ،    من وج  ش   أو عنز طلع  من ب)  أهله  أخذه ، أو 
بح جة هو في رحلة أو نزهة ووج  ش  ، وص حبه  قري  منه ، ال )برر لنفسه مث  هذا، المقصو  أنه  ض لة، 



ذا غل  عل  ظنه أنه  في ويخش  عل)ه ، فإذا غل  عل  الظن أنه  تتلف و  تهلك فهو أول  به  من غ)ره، وا 
 م من من أن تتلف وتهلك أو ي كله  ذئ ، أو ي خذه  غ)رك، ف ن  أحق به .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (9كتاب البيوع ) –شرح عمدة األحكام 

  الفرائضب    ت بع  
 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر

 

 
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 أما بعد:بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى هللا وسلم على ن ،الحمد هلل رب العالمين

 وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ،- تعالىرحمه هللا-قال اإلمام عبد الغني المقدسي 
 الوصايا باب:

ما حق امرئ مسلم ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 
ما مرت علي ليلة منذ "قال ابن عمر:  :زاد مسلم ((يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عنده له شيء يوصي فيه
 ."وصيتي  عنديو إال  يقول ذلك -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا 

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 وغ)ر ذلك باب: الوصايا

 خ ص لم  يضم مس ئ  وفصو  غ لبً . صط ح عن  أه  العلم هو عرففي االالب   
 -هذه النغمة. ترى هذه موسيق  ي  إخوان، في فتوى من اللجنة ال ائمة بتحريم ذلك، ف  ب  أن تغ)ر مث -

واألص  في الب   أنه م  ) خ  ويخرج معه، والعرف الخ ص عن  أه  العلم أن الب   لم  يضم فصو  ومس ئ  
وليس من ب    ،في  ت  الح )  يضم أح  )  تشتم  عل  مس ئ ، وهو حقيقة عرفية عن  أه  العلم ،غ لب ً 

 المج ز  م  يقوله  ث)ر من الشراح.
جمع ضحية وه ية، ويرا  ب لوصية م  )خرجه اإلنس ن من م له تبرعً   له اي لضح ي  واالوص ي   جمع وصية،   

وح م الوصية تخ لف ح م الوقف ب عتب ر أن الوقف ال ب  أن ي ون منجزًا، ال  ،ب لثل  فم   ون  -ج  وع -هلل 
 ون  م  سي تي.ب لثل  فم    وأم  الوصية ف  تثب  إال ب لمو يحق لص حبه أن )تصرف فيه إذا عق ه، 

للموصي أن )زي  وينقص حت  تلزم فإذا لزم  الوصية ب لمو  ف  )جوز تغ))ره  إال إذا اشتمل  عل  جنف 
ف)جوز تع )له ، ب  )تع)ن تع )له  عل  مقتض  الشرع؛ ألن الجنف والح)ف والم)  )خ لف اله ف الشرعي من 

 ث)ر  تتعلق بهذ)ن الب ب)ن، محله   ت  الفقه،  شرعية الوصية، وق  مث  هذا في الوقف، وهن ك مس ئ  وفروع
 ع  الك م عن    مس ئ  هذا الب  .والوق  ال يستو 

 .-إن ش ء هللا تع ل -ألن الب   اشتم  عل  مس ئ  أخرى، ي تي بي نه  في شرح أح  )ثه   "وغير ذلك"
ما ))قال:  - عليه وسلمصلى هللا-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر " الح )  األو  

يعني ليس من حقه  ))ما حق((، ((يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عنده حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه



المرا  ب لحق  أنف   عل    ال يح  المرئ مسلم(( أن يفرط في هذا الش ن، ولذا ج ء في بعض الرواي    
أم  غ)ر  ((له شيء يوصي فيه))ما حق امرئ مسلم  ة األخرى ل)  الروايالمذ ور الذي ال )جوز التفري  فيه، ب 

المسلم وق  فرط ب هم المهم   الذي هو اإلس م، ال يط ل  بمث  هذا في ال ني ، أم  في اآلخر  فهو مخ ط  
 عةبجميع الفروع  مخ طبته ب ألص ؛ ألن القو  المحقق عن  أه  العلم والمرجح أن الك فر مخ ط  بفروع الشري

ُمَصلِ ينَ * َلَكُكم  ِفي َسَقرَ }َما سَ  ِكيَن{ * َقاُلوا َلم  َنُك ِمَن ال  فذ روا  [( سور  الم ثر44 - 46 ]َوَلم  َنُك ُنط ِعُم ال ِمس 
، الجمهور عل  أن الك فر مخ ط ، لكن ال )خ ط  به  في ال ني  قب  أن يسلم، وال تصح منه لو فعله   ً فروع

م  نفعه ذلك؛  وهو غ)ر مسلم في أعم   البر وفي رع ية ال)ت م  والمس ك)ن ميع م لهقب  اإلس م، ولو أوص  بج
ُهم  َنَفَقاُتُهم  ِإالَّ َأنَُّهم  َكَفُروا { ألنه لم ي    بشرطه  َبَل ِمن  ف لك فر ال يقب  منه  [( سور  التوبة54 ] }َوَما َمَنَعُهم  َأن ُتق 

المطعم بن ع ي وغ)ره من المشر )ن الذ)ن   ن   -والس معليه الص   -م  )ؤ يه عل   فره، وق  ذ ر النبي 
حس نه  إل  الن س، لكن ذ ر أنه   ؛ ألنه لم يق  )وم من األي م  ال تنفعهلهم أعم  ، أعم   خ)رية، )تع ى نفعه  وا 

ن خو هر  اغفر لي خط)ئتي )وم ال )ن، م  )نفع ط  ، ولذا المخ طبة بمث  هذا عل  المرء المسلم، وأم  الك فر وا 
به  في اآلخر ، وعذ  بسببه  زي    عل  م  يعذ  به من أج  اإليم ن، إال أنه ال )خ ط  بفعله ، وال )ؤمر به، 

 وال يط ل  به.
ألن الغ ل   ئق الرج  ، لكن التعب)ر بمث  هذاوفي ح مه المرأ  مسلمة؛ ألن النس ء شق  ))ما حق امرئ مسلم((

ال  رج  أن األموا  إنم  تكون ب)  ال لو وج   امرأ  مسلمة توجه إل)ه  مث  هذا الخط  ؛ ألن النس ء شق ئق وا 
 الرج  ، والتكل)ف واح .

 ذلك  ((يبيت)) وصف لشيء ))يوصي فيه(( وصف ث ني ))له شيء((وصف أو  ))ما حق امرئ مسلم(( 
ذه ن ر  في سي ق النفي، فتطلق عل  أ ن  شيء تتن وله ه ))ما حق امرئ مسلم له شيء((وصف ث ل ، 

والواج  مخصوص عن  أه  العلم   ال يح  المرئ مسلم(( الكلمة، لكن عرفن  أن السي ق سي ق إ)ج  ، ب ل)   
)ج  عليه أن )وصي به ، ويج  عليه أن )ثبته ؛ لئ     ن عليه حقوق واجبة، عليه  )ون  ب ي شيء؟ بم  إذا

ه ، وهي مق مة عل  اإلر ، ومق مة عل   ؤ )ون )ج  وف)ؤ ي التفري  في  ت بته  إل  ضي عه  عل  أهله ، وال 
الوصية؛ ألن الحقوق المتعلقة ب لتر ة خمسة  األو   مؤونة التجه)ز، عن ه  فن، عن ه حنوط، عن ه م ء يغس  

وهللا )ب ع الكفن   فيه، في أجر  للغ س ، أجر  لمن يحفر القبر، هذا مق م عل     أح  حت  ال )ون، م  يق  
 نة التجه)ز مق مة عل     الحقوق.ويس    )ونه ال، مؤو 

) التر ة بع)ن المتعلقة الحقوق   لث نيا ، متعلق بهذا الب) ، ف ل )ن المتعلق بهذه الع)ن مق م رهنالتي به   ن و   ل َّ
   لكف را . -ج  وع -عل  غ)ره من ال )ون، ال )ون المطلقة التي ليس ف)ه  رهن، ومنه  حقوق هللا 

، خمسة الحقوق، الحقوق خمسة، فتج  الوصية إذا اإلر والحق األخ)ر    اإلر ، ، مق م علالوص ي الرابع  
  ن بذمته  )ن، إذا   ن في عه ته و يعة وأم نة، ال ب  أن )ب)ن، وه  )ب)ن    شيء؟ يعني حت  م  تع رف 

ليس)ر  تع رف الن س عل  مس رعة الوف ء به، يعني تع رف الن س عل  أنهم ال يسجلون األمور اليس)ر ، األمور ا
من المخبز من  ذا  ،م  يقترضه من البق لة نه  تس  ، يعني ه  ي ت  في وص)تهالن س عل  ع م تسج)له ؛ أل

من  ذا؟ م  يحت ج هذا، هذا تع رف الن س عل  المس رعة بس ا ه، أم  ال )ون التي تستحق الكت بة ألن قوله  



هذا الك م فيمن عليه ال )ون التي تج   ت بته ، وق   الم   الذي )وص  منه، لكن هذا ))له شيء يوصي فيه((
مث  هذا في الحقوق األخرى، )ج  عل  اإلنس ن أن يسج  وي ت     م  )خش  نسي نه مم  له أثر في  )نه أو 

أو سنة أو سنت)ن وقع منه طلقة، عليه أن يسجله ،  ثم بع  مضي شهر أو شهرينفي  ني ه، يعني شخص تزوج 
وبع  عشرين ث نية وقع طلقة ث لثة، خ ص تب)ن امرأته،  وقع طلقة ث نية )نس  األول ، ن سنةبع  عشرين ث ث)

إذا نسي األول  يم ن يع شر زوجته وهي ب ئنة، فمث  هذه األمور ال ب  من تسج)له ، وعل  اإلنس ن أن يحرص 
 عل  إبراء ذمته، وال )ن ش نه عظيم، ف  ب  من تسج)له.

هذا الكت   ع رية لف ن،   ع رية، وقع ب ) )ن   ت   ث)ر  ألن س م توا، وتج  ي ت عن ك  ت   لزم)لك أن  
لم ذا؟ ألنه لو لم ي ت  هذا وتوفي ب عوه الورثة وأكلوا ثمنه، لكن من )ثب  أن هذا الكت   لف ن أو ع ن إال 

 ب لكت بة، ثم بع  ذلك ف ن )تعلق برقبتك )وم القي مة، ف حرص عل  إبراء ذمتك.
بعض الن س )خ ف من هذا الك م، )خ ف من مث  هذا  ))له شيء يوصي فيه(( ........رأ هذا الح ) نق

قصة واقعة، نذ ر قصة واقعة، شخص  ت  وص)ته قرأ هذا الوصية والمو ، الك م؛ ألن هن ك اقتران ب)ن 
ص، معن ه أن المو  تقل  )بي )ن م، ق    موصي أن  خ  الوصية، ووضعه  تح  وس  ته، تقل الح )  و ت  

ج ء، م  استط ع أن )نم حت  مزق الوصية، لكن ي  أخي ويش العقو  اللي تتصور مث  هذا التصور؟ ألنه 
ي ت  في صيغة الوصية   م متوار  عن السلف  هذا م  أوص  به ف ن ابن ف ن ابن ف ن الحر الب لغ 

كون بهذه الصيغة، ي ون عن ك آخره، لكن م  )لزم أن ت إل  ..الم لف الرش) ، نعم، بع م  شه  أن ال إال إله هللا
وتسج  فيه الذي لك والذي عليك هذا الواج ، هذا ب لنسبة للواج ، وتجع  صفحة من هذا ال فتر لم    فتر

يستح  أن )نفذ فيه جزء من م لك بع  وف تك وهذه وصية، ال )لزم أن تكون ب ألسلو  المتوار  الذي )خ فه 
م   خ  ع)نه النوم حت  مزق هذه الوصية؛ ألنه ويش يفهم؟ يفهم اقتران الوصية ب لمو ، م   ق   بعض الن س، 

هللا ما مرت علي  "فو)لزم ي  أخي، ولذلك الصح بة لم    نوا يس رعون إل  الخ)را ، م ذا ص ر البن عمر؟ 
لي ليلة منذ سمعت رسول ما مرت ع" المؤتسي المب  ر المس رع المس بقابن عمر هذا الصح بي المقت ي  "ليلة
لكن عل  المسلم أن )هتم بحقوق العب  ؛ ألنه  مبنية  "إال ووصيتي عندي يقول ذلك -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

عل  المش حة، أم   ونه عن ه م   ويوصي ب عم   البر والخ)ر هذا مطلو ، وج ء الح  عليه من قب  الش رع، 
 رتهن به، مرتهن ب )نه.لكن أهم من ذلك م  )ج  في ذمته، وهو م

و   هذا )   عل     ل)لت)ن أو ث ثة((وفي رواية    ل)لة(( وفي رواية   ((ليلتينيبيت  ))له شيء يوصي فيه
  ال تح  المرأ  تؤمن ب هلل أن تس فر   م  ج ء في سفر المرأ  ب ون محرمالمس رعة، وأن الوق  ال مفهوم له، 

،    هذا )   عل  أن الع   ال مفهوم له، وأن الوصف المؤثر هو السفر )وم)ن، وج ء ث ثة،ج ء  مس فة )وم((
 وليس المقصو  الح . وهن  المطلو  المس رعة ب لوصية

ما حق امرئ مسلم له ))الوصية واجبة للوال )ن واألقرب)ن ثم نسخ  ب لمواري ،   ن  و  ((فيه ))له شيء يوصي
وم   الواج  ب لنسبة لم  )ج  في ذمته وعرفن  أن ((ندهليلتين إال ووصيته مكتوبة عيبيت  شيء يوصي فيه

ط)  األو  من خرجه؟ الك م األو  الذي قب   " زاد مسلميستح  له ي ون ح م الوصية مستح  " ع ا ذلك مم 
 زا  مسلم؟ 



 ...طالب:.....
، وق  )زي  من البخ ري ومسلم، هذا شرط المؤلف ،متفق عليه، هذا األص  في شرط الكت   أنه من الصحيح)ن

 أو من أفرا  مسلم م  يحت ج إليه. ،من أفرا  البخ ري 
 )ف م  مر  عليك ل)لة؟    ل)لت)ن((ط)  والرسو  يقو   " ما مرت علي ليلةفو هللا "قال ابن عمر:  زاد مسلم:"

يه صلى هللا عل-منذ سمعت رسول هللا ما مرت علي ليلة " ر أن المقصو  المس رعة والمب  ر نعم فهم ابن عم
  ت  م  )ج  وم  )نبغي. "إال ووصيتي عندي يقول ذلك -وسلم

ف  ن بع  ذلك ال )ن م من الل)  إال    نعم الرج  عب  هللا لو   ن يقوم من الل) ((ابن عمر له مواقف من هذا 
 قليً .

إذا أصبح  ق   عب  هللا  "    ن في ال ني    نك غري  أو ع بر سب) ((  -عليه الص   والس م-وق   النبي 
ذا أمس)  ف  تنتظر الصب ح"  له  مب  را  من ابن عمر  ، -وأرض ه رضي هللا عنه-ف  تنتظر المس ء، وا 

  ال تقو  ال ي  أخيوالنواهي المغلظة وم    ن األمر يعنيه،  ،والمسلم يسمع ق   هللا وق   رسوله، األوامر المؤ   
  في قصص الم ض)ن ليس المقصو  األمم الس بقة، وليس وهللا المقصو  ع   وثمو ، ال، المقصو  أن ، حت

}َلَقد   ال، مض  القوم ولم )ر  به سوان المرا  من سي قه  المتعة، ال، م  هو المقصو  أنك تتسل  به ، و المقصو  
َباِب{ ِلي اأَلل  ُو  َرٌة ألِ  أنه  تقرأ للبر ة  م  هي المس لة تذ ر النصوص عل  [( سور  )وسف333 ] َكاَن ِفي َقَصِصِهم  ِعب 

 م  يفعله بعض متعصبي المذاه ، بعض متعصبي المذاه  )جعلون ال س ت)ر أقوا  األئمة، وأم  النصوص من 
وُه{ رأ للبر ة، هذا الك م ليس بصحيحالكت   والسنة تق ٍء َفُردُّ ُتم  ِفي َشي   لمن؟ [( سور  النس ء57 ] }َفِإن َتَناَزع 

 ..طالب:.....
ق  )رجع  نعم  االخت ف، أم  وهللا القو  الفص  في قو  ف ن أو ع ن هذا م  هو بصحيح، نعم، هن  )ر  عن

 عن  من ال ) رك ذلك. وف ن لبي ن قو  هللا وقو  رسولهإل  ف ن 
، لكن ه  من  أح  الل)لة بي ت  وص)ته ..هذاو ط)   "منذ سمعتما مرت علي ليلة " يقسم "وهللا"ق   عب  هللا  
وقرأن ه،  ،القلو  ران  عل)ه  الذنو ، ونسمع الك م، وسمعن ه ..، سبح ن هللا العظيم!م؟ ترى م بع  هذا الك 
ل  اآلن م  سوين  شيء، نعم اللي عن ه وفي ذمته م   ال )جوز له أن يفرط بح  ، وشرحن ه، وش   رح لن ، وا 

رفض أن  -الص   والس معليه -خ ص في ذمتك حقوق سجله  ي  أخي؛ ألن هذا ال )ن ش نه عظيم، النبي 
سج  ي  أخي، الذي عليك احرص عليه،  ترى م  تع    ري   ث ثة  راهم،يصلي عل  من في ذمته ث ثة  راهم، 

ج  -تعفو عنه، ف هلل  والذي لك األمر إليك، إن بن)  أمرك عل  المس محة، وقل   المستطيع )ؤ ي وغ)ره
بم  )رضيك، لكن الحقوق التي بذمتك ولو قل  سج ، لكن م   -ج  وع -أحق ب لعفو، وأبشر من هللا  -وع 

شهر   أ به المرض ش)ئً  فش)ئً  فش)ئً ،تظنون أن اإلنس ن ال ب  أن يمر بمراح  )بي ت ري مت  يفج ك الوق ، يعن
أث  وال س ن، يح،  م شخص عمر وال س ن، فرش و ، م  هو بصحله.. شهرين ث ثة، ثم ) خ  العن ية، وي خذ

األمر ليس لس بع  ص   الفجر تص  له القهو  وم  نه، مم  ذ ر  تزوج ب لل)  وج؟ هذا  ث)ر ترى، رويش يص)
نتصور أنن  ال ب  نمر بمراح  مر به  من سمعن ، مرض ش)ئً  فش)ئً ، ال، ال م  هو ......... ببع)  يعني، 

ع ء  لمة هللا تكفر إل في سب)  هللا، والشه    ؛ لئ  )تعلق به الن سفليحرص اإلنس ن عل  إبراء ذمته بصحيح،



 ،لكن تكفر جميع الذنو  إال ال )ن، ف ل )ن ش نه عظيم -المعروف الشرك م  ) خ  في هذا-   الذنو  
في ذمتي لف ن ابن ف ن، وط   العلم )ت اولون  ، إذا لم يستطع يسج  فليحرص اإلنس ن عل  المب  ر  بوف ئه

ذا ت  عل   ت به  أن هذا الكت   ع رية عن ي، اكت  بقلم يم ن مسحهالن س م  )رض  أن تكالكت ، بعض  ، وا 
خش)  من ورثتك أنهم يمسحنه؛ ألنه يمسح الك م، بعض الن س )تصرف، وج ء بعض الكت  تمسح األخت م، 

 )بيعونه. ،وقف هلل تع ل  ثم يمسحونه
 حرص عل  إبراء ذمتك ب ي وس)لة تراه  ن فعة، نعم.اعل     ح   

يعودني عام  -صلى هللا عليه وسلم-قال: جاءني رسول هللا  -رضي هللا عنه-عد بن أبي وقاص عن سو 
قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، وال يرثني إال  وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول هللامن  حجة الوداع

الثلث، ))قلت: فالثلث؟ قال:  ((ال))يا رسول هللا؟ قال:  قلت: فالشطر ((ال))ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: 
نك لن تنفق نفقة تبتغي  كثير، إنك إن تذر ورثـتك أغنياء والثلث خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وا 

قال:  ؟أخلف بعد أصحابي يا رسول هللا قال: فقلت: ((امرأتك بها وجه هللا إال أجرت بها، حتى ما تجعل في في ِ 
إال ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك  تبتغي به وجه هللا إنك لن تخلف فتعمل عمال  ))

أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض ألصحابي هجرتهم، وال تردهم على أعقباهم، لكن البائس سعد بن 
 .((أن مات بمكة -صلى هللا عليه وسلم-خولة، يرثي له رسول هللا 

 )  الث ني في الح  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 .أح  العشر  المبشرين ب لجنة" عن سعد بن أبي وقاص"

 سررررررع)  وسررررررع  وابررررررن عرررررروف وطلحررررررة 
 

 وعرررررررررررر مر فهررررررررررررر والزب)ررررررررررررر الممرررررررررررر ح   
 

بشرين ب لجنة، وس)رته وأخب ره وهذا منهم، من العشر ، يعني م  بع  األربعة ذ ر الستة، وهذا منهم، من العشر  الم
ه في الجه   معروف أيضً ، والرج  مرض في حجة الو اع، واشت  ؤه وغن ؤ ن معروف، وب واعتزاله للفت ومن قبه

وأخبره؛ ألنه عله أن )خلف، وق  خلف بع   -عليه الص   والس م-فع  ه النبي  ،به الوجع فخشي أن يمو 
ضرر به أكثر من أربع)ن سنة، وانتفع به أقوام، وانتفع  به األمة، في الفتوح، وت -عليه الص   والس م-النبي 

 من قبه في  ت  الصح بة موجو  .و آخرون من طوائف الكفر، 
يعودني عام حجة  -صلى هللا عليه وسلم-قال: جاءني رسول هللا  -رضي هللا عنه- "عن سعد بن أبي وقاص

يعو  المرض ، وق  ج ء الح  عل  ذلك، وأن عي     -عليه الص   والس م-اإلم م األعظم، الرسو   "الوداع
نق   ،أن عي    المريض سنة، اإلجم ع -رحمه هللا تع ل -من حقوق المسلم عل  أخيه، ونق  النووي المريض 

يقو   ب   وجو  عي    المريض،  -رحمه هللا تع ل -اإلجم ع عل  أن عي    المريض سنة، واإلم م البخ ري 
ه ، والنووي نق  اإلجم ع عل  تج  عي    المريض، لكن ه  تلزم    أح ؟ ال، إنم  عي    المريض ج ء األمر ب

إذا نق  اإلجم ع عل  أن  وجو  عي    المريض؟ يعني إذا ق  ب     أنه  سنة، فه  )خف  عليه ترجمة البخ ري 
  ب   وجو  ص   الكسوف، نقو   ق  )ذه  عن مسن  ف سنة، مع قو  أبي عوانة في صحيحهص   الكسو 

م ذا )تذ ر إذا  ؟)تذ ر أ)ن ؟ إذا غف  عن صحيح البخ ري لبخ ري أبي عوانة، لكن ه  )ذه  عم  في صحيح ا
غف  عن صحيح البخ ري؟ وال نتصور أن مث  النووي، مث  من )نتس  إل  العلم، أو  ث)ر ممن )نتس  إل  



العلم في هذه العصور ق  )خف  عليه بعض الب هي  ، وهذا خل  في التحص) ، تج  ط ل  العلم يعن  ب ألجزاء 
  له أ ن  عن ية في صحيح البخ ري، هذا خل  في المنهجية، جزء بي بي، وجزء ألف  )ن ر، والمش)خ  ، وليس

وجزء  ذا، ومش)خة ف ن، ومش)خة ع ن، ويهتمون به  ط   العلم، ويتر ون صحيح البخ ري، وأمث   صحيح 
لت مة الف ئقة، وال نقتصر البخ ري، يعني م  بع  القرآن إال صحيح البخ ري، فعل)ن  أن نعن  به، ونوليه العن ية ا

عل  المختصرا ،  م ف   من علم عظيم وخ)ر عل  من يعتني ب لمختصرا ، ويترك األصو ، تقرأ تحفظ 
وجو  عي    المريض، الذي هو فقه أه  الح ) ،   مختصر البخ ري، لكن م  يمر بك مث  هذا الح م ب  
البخ ري، فيقو   ب   وجو  عي    المريض، والرسو  تراجم البخ ري هي فقه أه  الح ) ، إم م الصنعة اإلم م 

األسو  والق و  زار، زار المرض  الشريف والوضيع، ب  زار غ)ر المسلم)ن، زار  -عليه الص   والس م-
، ومن  من يعو  المرض ، )تر   عل  المستشفي   طلبً  -ج  وع -ال)هو ي، واستغ  الزي ر  في ال عو  إل  هللا 

ي بً  )نظر من المن را  م  )تكلم ب لمة، هذا أمر ال ب  -ج  وع -من هللا  لألجر والثوا  ، وفي طريقه ذه بً  وا 
أن نتنبه له، وليس معن  هذا أنن  ي  ف ن ي  ع ن، ال، ال ب لرفق والل)ن، ب لكلمة الط)بة، وتبرأ ذمتك، وينفع هللا 

عن هذه األعم  ،  ء يعني )نبئ عن أنك ليس  براض  به   م )نتفع به الخلق، ب لرفق والل)ن مجر  إش ر  أو شي
جع  المن را  تستشري وتزي ، و   )وم ط لع لن  مص)بة بسببه ، فعي    عل  الس و  هذا الذي  أم  التواطؤ

 المريض سنة.
  لم   خ  السجن واحت جوا إليه، تر هم  ع هم إل -عليه الس م-أيضً  استغ   الوضع، والظرف، )وسف 

حس  موقعه، وال )تصور اإلنس ن أن األمة ليس  بح جة إليه،   ذا )نبغي أن ي ون    مسلم  اعيةوه التوح) ،
مواع)  بح جة إليك، الحظ  شيء ق   لمة ط)بة، مواع) ، الن س  له  اللي )بون  األمة بح جة إليك، أن  تعطي

، لو لم -إن ش ء هللا-ء ويقب  طب) ، والمرض   لهم بح جة إليه، والمريض مث  الغريق بس تملي عليه إم 
 ي ن في ذلك إال إبراء الذمة.

ر ) ر ه  الن س  لهم من  اعية، ش)خ، ق ضي، ع لم،    في موقعه، ع مي، هن ك أمو  ،معلم مع ط به
ج  -فنفعه هللا  ،لم  زار ال)هو ي عرض عليه اإلس م -عليه الص   والس م-)ؤ ي م  عليه، ف لنبي  المن را 

 ف سلم. -عليه الص   والس م- ر  النبي بزي -وع 
عليه الص   -في أواخر أي مه يعودني في عام حجة الوداع"  -صلى هللا عليه وسلم- "جاءني رسول هللا

ال  ع)خبر، ف إلخب ر عن الوجع ب  عن ش   الوج" من وجع اشتد بي"م   بع ه  ث ثة أشهر وأي م  -والس م
ال ب س، وهذا ال )ن في الصبر،   ون جزع، و ون تسخ ، و ون تش ي خب ر)ن في الصبر، إذا   ن لمجر  اإل

وهذا أيضً  إخب ر ب نه بلغ الوجع " ، فقلت: يا رسول هللا، قد بلغ بي من الوجع ما ترى "من وجع اشتد بييقو   
  من األسم ء الستة أو الخمسة، تعر  (ذو ص ح  م  ، " وأنا ذو مال"مبلغه، حت  أنه خشي من المو ، 

 مض ف وم   مض ف إليه. (ذو ب لحروف، وهي هن  خبر مرفوع ب لواو، 
يعني البن  هذه ي ف)ه  الثل ، والب قي )تص ق به، " أفأتصدق بثلثي مالي؟" بن  واح  " وال يرثني إال ابنة"
هذه ط)  لو أنجزه، أنجز الثل ، الثلث)ن أخرجه من عه ته، لكنه في  "((ال))قال:  "أفأتصدق بثلثي مالي؟"

الح لة مريض، أم  في ح   الصحة له أن )تص ق، والخ ف في الشخص الذي )ري  أن )تص ق بجميع م له، 



، فإن   ن عن ه من اليق)ن والثب   والصبر والتحم  مث  م  عن  -وأرض ه رضي هللا عنه-وق  فع  ذلك أبو ب ر 
ال ف ، إن   ن )بي )تص ق بجميع م له، وي هذا  ع لة عل  الن س )تكففهم ويس لهم جلسأبي ب ر )جوز له ذلك وا 

 ال.
يعني  يا رسول هللا؟ قلت: فالشطر ))ال((قال: " ي ويترك الثل  الث ل  لهذه البن يعن "أفأتصدق بثلثي مالي؟"

زا  )زي ه حت   وم    العشر((  وفي رواية ق   "((الثلث، والثلث كثير))قلت: فالثلث؟ قال:  ((ال))قال: " النصف
والثل   ث)ر، في مث  هذا أحي نً  ي تي اإلنس ن عن ه الرغبة الش )   في الخ)ر، فمث  هذا )ب أ به من   بلغ الثل

أو يق   له  أبو  لمث  هذا الثل   ث)ر  األ ن ، لكن بعض الن س منصرف، عن ه الم ))ن والملي را ، وه  يق  
حوا  الن س وأوض عهم، شخص شحيح النصوص الشرعية ت تي بهذا وهذا ع ج أل ؟ب ر تص ق بجميع م له

ممسك، يقو   ي  أخي أبو ب ر تص ق بجميع م له، وعس  هذا )تص ق ب لعشر، إذا قل  له مث  هذا الك م، 
لكن شخص من فع ج   لك أمواله  له ، تقو   ي  أخي ي في العشر، واترك م لك لنفسك وورثتك، نعم، 

-مرو وهو من فع )ري  أن يقرأ القرآن    )وم ق   له النبي ف لنصوص الشرعية ع ج، لم  ج ء عب  هللا بن ع
وا ؤ ي في من م أن تقر   لكن ه  يحسن أن يق   لط   العلم   اقرأ القرآن في شهر((  -عليه الص   والس م

القرآن في شهر مع االنصراف الذي ن حظه؟ ال، يق   لهم  إن عثم ن )ختم في ر عة، وف ن )ختم في    )وم، 
ألحوا  أن ط ل  العلم يقرأ القرآن في ث  ، يق   مث  هذا لمن؟ للمنصرف، لعله أن )رعوي، لكن المن فع أق  ا

تقو   ال ي  أخي، جزء في )وم تت بر هذا الجزء أفض  لك من ختمة، ف لنصوص ت تي ع ج ألمراض الن س، 
من نصوص الوع) ، والع س فيم  إذا   ن ف ل اعية والمعلم والع لم إذا رأى في الن س انصراف وتفري  أور  عل)هم 

نصوص الوع ، واألص  التوس ، يعني األص  أن )نظر إل  هذا مثلم   مفي مجتمع فيه إفراط وغلو، أور  عل)ه
فراط وتشري  تقرأ نصوص الوع ، وأن رحمته  )نظر إل  هذا، لكن في المجتمع المتوس ، أم  إذا وج  غلو وا 

ذا وج  مجتمع ث  ني مفرط متس ه  مضيع للواجب   مرتك  للمحرم  ، ه   نصوص وسع     شيء، وا 
الوع) ، ومث  هذا فيم  إذا ج ءك شخص من فع )خرج من جميع أمواله تقو   ال ي  أخي، العشر، الثمن، 

 .-عليه الص   والس م-الخمس، إل  أن تص  الثل   ث)ر، ح ،  م  فع  النبي 
من أه  العلم  "))الثلث، والثلث كثير((قلت: فالثلث؟ قال:  ))ال((: قال -النصف-"قلت: فالشطر يا رسول هللا؟ 

ق ع   ) خله  في جميع أبوا  ال )ن، ط) ، الغبن    الثل   ث)ر((  -عليه الص   والس م-من أخذ من قوله 
م   ة،أربع)ن، نقو   ال، بع  شويإال في األموا ، اشتري  سي ر  بخمس)ن ألف، س ل  عنه ، ق لوا  م  تسوى 

فم   ونه قل) ، يعني مفهومه أن م   ون الثل  قل) ، تسوى خمسة وث ث)ن، ال،  وص  الثل ؛ ألن الثل   ث)ر
غبن هذا، أو سبعة عشر، الثل ، نعم، لو ث ثة وث ث)ن قلن   الثل ، والثل   ث)ر، إذن لك الخي ر، خي ر الغبن، 

، في مس ئ   ث)ر  )جعلون الثل  ح ، في قض ي  ..من منهم من ق    يمسح ثل  الرأس؛ ألن الثل   ث)ر، ومنهم
متع   ، ومنهم من يقو      ب   له م  )خصه، وأن هذا الثل   ث)ر في ب   الوص ي ، وم  ع ا ذلك م  ج ء  
ق ع   ع مة من الشرع، اشترى سي ر  تسوى عشرين ألف بخمس)ن ألف، ف لثل   ث)ر، نقو   ال، ال يقو  شخص 

مث  هذا الك م، ال، يقو   ذلك )وم التغ بن، ال ني  م  ف)ه  غبن، الغبن  له في اآلخر ، نعم،  آخر ال )رى تعميم
م  )جري هذا ق ع   شرعية، والذي )جريه الذي الغبن  له في اآلخر ، ال ني  م  ف)ه ،  له  م  تسوى غبن، يعني 



 ه  هي ق ع   ع مة أن  م )ن بم ئة ألف لثل   ث)ر، لكنق ع   شرعية يستعملوه في أبوا  ال )ن  له ، الثل  وا
والثل   ث)ر، م  هو بصحيح، )وج  عليك صلوا  وصي م،  هذه خمسة وث ث)ن أكثر من الثل  تقو   خذ

 تصوم عشر  أي م وتقو   وهللا صم  الثل  والثل   ث)ر؟ ال، ال هذا ال ) خ  في مث  هذا أب ًا.
 أن( ج ء  بفتح الهمز  ((ثـتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةن تذر ور أإنك )) ،))كبير((في بعض الرواي    

 يس لون الن س ب كفهم يس لون الن س ب كفهم، ((يتكففون الناس)) فقراء ((خير من أن تذرهم عالة))  و سره
نك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه هللا إال أجرت بها حتى ما تجعل في في ِ )) ج  -هذا من فض  هللا  ((امرأتك وا 
أي تي أح ن  شهوته وله ف)ه  " ف)ه  أجر، ب  جع  اللذ  ف)ه  أجرأن جع  النفقة الواجبة  ورحمته لألمة - وع

جر، فيه أ   ف ذلك الح  ((ق    نعم، ق       نعم، أرأ)  لو وضعه  في حرام أي ون عليه وزر؟((" ق    أجر؟
 .يةننعم، لكن مث  هذا يحت ج إل  

نك لن تنفق نفقة )) تشتري حل)  لطفلك فيه  ((امرأتك حتى ما تجعل في في ِ  بها وجه هللا إال أجرت بها تبتغيوا 
أجر، تشتري أ ن  شيء نفقة ألوال ك فيه أجر، لكن استحضر النية، وأنك تؤ ي بذلك واج  أوجبه هللا عليك، 

يحت ج إل   ي خذ خبزنية في  ونه ) خ  بق لة وال أق  من أن يستحضر اإلنس ن النية الع مة، يعني إذا عزب  ال
نية، لكن أق  األحوا  النية الع مة في م)زانية المصروف الشهري، وأن   اخ  المح  الكب)ر ت خذ أغراض لم   

هذا م  في شك  الواج ، أم  ب لنسبة لك  فر  فر ، وأنك تؤ ي هذا -ج  وع -شهر، تنوي بذلك التقر  إل  هللا 
الن س )جع  )وم ولي ن ال)وم الذي يستلم فيه المرت  الشهري لقض ء  أن فيه مشقة عل  الن س، نعم، يعني بعض

وتجري لك األجور  ة،الحوائج، م)زانية الحوائج لهذا الشهر، وهللا خمسة آالف مثً  ا خ  المح  الكب)ر بهذه الني
 إل  مثله من الشهر الث ني.

نك لن تنفق نفقة تبتغي بها و )) النية الع مة تنفع، ولذلك  ((امرأتك ل في في ِ حتى ما تجع جه هللا إال أجرت بهاوا 
من ال وا ، من  ،المزارع إذا زرع )نوي بذلك الخ)ر، وأن يستحضر بذلك وق  الزراعة أن )ؤ   منه، من الن س

الط)ور،    هذا فيه أجر، لكن م  )لزم أن )نوي أن    م  أك  منه ي ت  له أجر، النية الع مة تكفيه، ب  مث  
ق  مث  هذا في ة، األجر رت  عليه وهو م  نوى، و أه  العلم  أن مث  هذا ال يحت ج إل  نيهذا يقو  بعض 

الفرس التي )ربطه  للجه   في سب)  هللا، ثم تشر  من الم ء ي ت  له األجر، ولو لم يقص  شربه ،  م  ج ء في 
فعل)ن  أن نري وفض  هللا واسع، )  هللا، شربه  من الم ء؛ ألنه إنم  ربطه  في سب الح )  الصحيح، ولم لم )نو  

 .-ج  وع -من  اإلخ ص، وقص  التقر  إليه  -ج  وع -هللا 
هذا من حسن العشر  والتع م ، يعني ت خذ اللقمة وتضعه  في ف)ه ، بعض  ))حتى ما تجعل في في  امرأتك((

إذا  خ  الب)  مث   س الن س ي نف من هذا ويتكبر، لكن هذا ال شك أنه من العشر  ب لمعروف، وبعض الن
ِهنَّ  في خ مة أهله -عليه الص   والس م-م  )ري  أح  )تنفس، والنبي  اإلمبراطور }َوَلُهنَّ ِمث ُل الَِّذي َعَلي 
َمع ُروِف{ تري  منك احترام وتق )ر مثلم  تري  منه ، هي امرأ  إنس نة   ملة الحقوق، ويبق  أن  [( سور  البقر 669 ] ِبال 

ن المرأ  مث  الرج ، ال، أم  المعلوم ب لضرور  من   إعي، وهو القوام عل  من تح  ) ه، ال نقو الرج  هو الرا 
ِهنَّ َدَرَجٌة{ فض  الجنس عل  الجنس -ج  وع - )ن اإلس م أن هللا  َجاِل َعَلي  لكن ال  [( سور  البقر 669 ] }َوِللرِ 

يقو    -ج  وع -خر  مذللة، ال ي  أخي؛ ألن هللا يعني هذا أنك تستغ  هذه القوامة وهذه ال رجة لتجعله  مس



َمع ُروِف{ ِهنَّ ِبال  ك ب حترام لك حقوق وله  حقوق، وتري ه  تتع م  مع [( سور  البقر 669 ] }َوَلُهنَّ ِمث ُل الَِّذي َعَلي 
 -م رضي هللا عنه-مثلك، وابن عب س  وتق )ر احترمه  وق ره  هي إنس نة له  حقوق وله  مش عر وله  نفس

 يقو   "إني ألتجم  له   م  أح  أن تتجم  لي".
يعني في فمه ، وهذا أيضً  من األسم ء الخمسة، أو الستة عل  الخ ف في  ))حتى ما تجعل في في  امرأتك((

 الس  س، وهن ك مرفوع ذو م  ، وهن  في في  امرأتك.
إال ازددت  تبتغي به وجه هللا نك لن تخلف فتعمل عمال  إ))قال:  ؟أخلف بعد أصحابي يا رسول هللا قال: فقلت:"

يعني السي ق ه  )   عل  أنه راغ  في البق ء أو راغ  في المو ، يعني  ونه يمو  في " ((به درجة ورفعة
عليه -هذا م  فيه شك أنه ب لنسبة له منقصة، ولذلك رث  النبي  -ج  وع -ال ار التي ه جر منه ، وتر ه  هلل 

عز -، ف ونه يمو  فيه وق  تر ه هلل -ج  وع -ن هذا شيء تر ه هلل أل سع  بن خولة؛ -لس مالص   وا
)بق  ألكم  أن ال يمو  فيه، وأن ال )بق  فيه حت  يمو ، ولذا لم )ترك للمه جر فرصة إال ث ثة أي م، ا -وج 

أو متشوف  لطو  الم   وفه  يعني هذا أنه متش؟" أخلف بعد أصحابي"، فقوله  في البل  الذي ه جر منه
  ن  "((إال ازددت به تبتغي به وجه هللا إنك لن تخلف فتعمل عمال  ))قال: " للمو ؟ ويش )   عليه السي ق؟

يسليه، وقوله  أصح بي، يعني   ن الرفقة  لهم مشوا وأن  بق) ، )   عل  أنه  -عليه الص   والس م-النبي 
عليه الص   -و  )   عل  أنه غ)ر راغ ، ب ل)  أن النبي راغ  في الحي   أو غ)ر راغ ؟ يعني األسل

هذا تسلية  "((إال ازددت به درجة ورفعة تبتغي به وجه هللا إنك لن تخلف فتعمل عمال  )) "فقال: س ه -والس م
وفي أي م الفتن والمحن )تمن  أن  ،له، إنك يعني إذا خلف  تكس  خ)ر، ولذا بعض الن س في مث  هذه الظروف

  ، ويغب  من م  ، نعم ي تي في وق  من األوق   تز ا  الفتن والمحن بح)  )خش  اإلنس ن عل   )نه، لو م
أبوا  الخ)ر مفتوحة، افع   -وهلل الحم -يمر بص ح  القبر فيقو   ل)تني م  نك، لكن في مث  هذه األي م 

ظن أن غرسك اكتم ، وأن الجنة الخ)را ، اذ ر هللا، أق  األحوا  الذ ر اللي م  ي لفك شيء، وأن  اآلن ت
تنتظرك؟ ال ي  أخي ال تظن هذا، سبح ن هللا والحم  هلل وال إله إال هللا، وهللا أكبر الب قي   الص لح      جملة 
شجر  في الجنة، اغرس ي  أخي، والجنة قيع ن، وج ء في الخبر أن أخوين استشه  أح هم  وبقي اآلخر أربع)ن 

-فض  من ذلك، لم ذا؟  م صل  من فرض؟ صل  م ئت)ن فرض، وص م، وذ ر هللا )وم بع ه، فرؤي المت خر أ
للي م   خ ص انقطع عمله، إال إن   ن هن ك من من العب  ا ، مث  هذا م  )تيسر ، وأت  ب نواع -ج  وع 

 األمور التي تجري بع  المو .
)تمن  طو  العمر من  ف إلنس ن(( عةإال ازددت به درجة ورف تبتغي به وجه هللا إنك لن تخلف فتعمل عمال  ))

أج  إيش؟ زي    العم ، زي    الرص) ، م  )تمن  طو  العمر ل)بني العم را  الش هقة، وي  س األموا  الط ئلة، 
ب  مئ   الم ))ن، هذه من أج  إيش؟ ترى م  زا  عل   ،وتزي  أرص ته في البنوك إل  أن ي س  الم ))ن

 ني  قب  اآلخر ، ت رون هن ك ن س )راقبون الش ش   ل)  نه ر، ويش حي تهم العيش عل  الكف ف عذا  في ال
الل)ن، أخذ حبة، انخفض عن ه الس ر،  ؟زا  ال والر أخذ له حبة، ارتفع عن ه الضغ ، نقص م  أ ري إيش ؟هذه

، تعطل  ، م  ي كلون، وال )تلذذون عل  فرش..م ))ن )ن ظرونه  في الش ش  ، م  يستطيعون  ؟!هذه حي   هذه
من فعهم، ومع ذلك وراء هذه الش ش   ال )ذ رون هللا إال قليً ، ف إلنس ن )تمن  طو  العمر من أج  إيش؟ 



هذا الذي )تمن ه اإلنس ن، بعض الن س )وسع  ((إال ازددت به درجة ورفعة تبتغي به وجه هللا فتعمل عمال  ))
، ألنه تبع، هذا م  هو به ف، ..ى األوال ، ويرى اآلم   ويطوله  عل  ش ن إيش؟ عل  ش ن )رى األموا ، وير 

نَس ِإالَّ ِلَيع ُبُدوِن{  الشرعي من وجو ك تحق)ق العبو ية اله ف ُت ال ِجنَّ َواإلِ  أم  وهللا  [( سور  الذاري  56 ]}َوَما َخَلق 
ال نقص  و حت  تس  ، وحرامه  عق  ، ولن تزو  ق م ك  هللا هذه وب   عليك، ح له  حس  زا   م ))نك وا 

وفيم  أنفق ؟ وق  تنفق األموا  الط ئلة عن ك ملي ر ق  تنفق خمسم ئة مل)ون، وتكون من  ؟من أ)ن اكتسب 
الث ثة الذ)ن أو  من تسعر بهم الن ر، ق  تبني ب لخمسم ئة مل)ون ألوف المس ج ، ثم م ذا؟ تكوم من الث ثة 

نس ن أن يحرص، م ذا فعل ؟ اكتسب  األموا ، ط)  من الذ)ن أو  من تسعر بهم الن ر )وم القي مة، فعل  اإل
ال إيش؟ ح  ، ط)  ح  ، فيم  أنفقته  ،أ)ن؟  )ف اكتسب ؟ ح)  أنفقته  ابتغ ء  ؟غش، رب ، خي نة، سرق  ، وا 

مرض تك، وطلبً  لجنتك، ال، أنفق  ليق    ف ن جوا ، هذا   م من ال )نطق عن الهوى، يعني وج  من يصرف 
صرف له الشيك، عل  ش ن إيش؟ عل  ش ن يشوفونه التج ر، و ذا فق)ر وعن ه مجمع من التج ر إذا ج ءه ال

، ) خ  مب شر  ي لم البنك احجزوا المبلغ، يعني   م من ال )نطق عن ..ووج  أيضً  بع  من )تصرف )روح إل 
ال ق  يقو  ق ئ   ي  أخي الن س ف)هم خ)ر، وف)هم بر ة، لكن اإلنس ن يحر  ص عل  ن)ته، وق  يفني الهوى، وا 

وتوج)ههم، ويستف)  منه خ ئق، ) خلون بعلمه الجنة، وهو  ي تحص)  العلم، وفي تعليمه للن ساإلنس ن عمره ف
لن )) واله ف، شوف هذه العبو ية التي من أجله  خلق أو  من تسعر به الن ر، فلي ن اإلنس ن عل  حذر، يحقق

أج  هذا )تمن  اإلنس ن ، من ..هذا الذي ((ازددت به درجة ورفعة إال تبتغي به وجه هللا تخلف فتعمل عمال  
هذه صيغة ترجي، وهي في القرآن ال تخلف واجبة  م  يقو   ولعلك ((ولعلك أن تخلف)) يقو  طو  العمر، 

 أه  العلم، والك م في السنة ج ء م  )   عل  هذا وعل  هذا، لكنه هن  تحقق ، تحقق هذا الرج ء.
عليه الص   -األمة ب  مله  انتفع  بتخلفه، ح)  عمر بع  النبي  ((حتى ينتفع بك أقوام لف))ولعلك أن تخ

 انتفع  األمة، وتضرر به الكفر ((ويضر بك آخرون  ))حتى ينتفع بك أقوامأكثر من أربع)ن سنة  -والس م
الفتن ه  أقحم والكف ر، وحص  عل  ) يه من الفتوح م  حص ، الجه   الصريح ضر  فيه بسهم وافر، لكن 

نفسه في الفتن؟ ال، اعتز ، ي تي ابنه  ي  أبت ه، الن س اقتسموا الملك، اقتسموا ال ني ، ق    لهم ال ني ، وهو معتز  
 ب لعق)ق.

اللهم أمض ألصحابي ))وهذا هو الح ص   ويضر بك آخرون(( حتى ينتفع بك أقوام ))ولعلك أن تخلف
أمضه لهم، وال تر هم عل  أعق بهم ب ن يس نوا ويستوطنوا البل ان التي  -ج  وع -يعني م  تر وه هلل  ((هجرتهم

تر وه  من أج  هللا، والهجر  ش نه  عظيم في اإلس م، وهي ب قية، ب قية إل  قي م الس عة، وهي االنتق   من ب   
وااللتزام عن  من يع)نك الكفر إل  ب   اإلس م، من ب   الب ع، ب   المع صي إل  ب   السنة، ب   االستق مة 

عل  تحق)ق اله ف، هذه الهجر ، وهي ب قية إل  قي م الس عة، وهي واجبة، وال )جوز البق ء بح   ب)ن ظهراني 
ال  الكف ر، والخطر عل  المسلم وعل  ذريته معروف ) ر ه    أح ، و من طف  من أبن ء المسلم)ن تنصر وا 

ال ترك  )نه؛ ألنه بيضطر ) رسه في   تهو  إحن  عن ن  حرية ونزاو   م ارسهم، ) رسه  ي ن تهم، يقو   وهللاوا 
م  هو بصحيح، عن ك حرية وأن  ط لع ن ز  ذاه  آ)  تشوف الكف ر وأعم لهم و فرهم وفجورهم  أعم لهم

تشوف مع ص)هم الظ هر  والب طنة م  هو بصحيح، إذا   ن أه  العلم )وجبون ب  يحرمون البق ء في بل  ولو   ن 



ي، ليس فيه ع لم يفتي الن س، وي لهم عل  الحق، وي لهم عل  الخ)ر، ويرش هم إليه، منهم من أفت  إس م
في هذه الب   نعيش نعم،  -وهلل الحم -ونحن  ؟!بتحريم البق ء في مث  هذا البل ، ف )ف ب إلق مة في ب   الكف ر

و  عن ن ، نعم عن ن  شيء من الخل  موج -ج  وع -نعم ال تخطر عل  الب  ، يعني أنواع مم  )رضي هللا 
 أن يع)  األمة إل   )نه . -ج  وع -عن ن  نقص، عن ن  مع صي، والخب   ثر، نس   هللا 

 .، لم ذا؟ ألنه  مخففةأو الب ئس   (())لكن البائُس 
 ج  وخففررررررررررررررررررررر   إن( فقررررررررررررررررررررر  العمررررررررررررررررررررر   

 ................................... 
 ج

ال األص  إن هذ)ن،  [( سور  طره61 ] }ِإن  َهَذاِن َلَساِحَراِن{ -))لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول هللا وا 
 ، نعم.-ج  وع -)توجع له، لكونه م   في البل  الذي ه جر منه، الذي تر ه هلل  ((-صلى هللا عليه وسلم

-ن رسول هللا فإ ن الناس غضوا من الثلث إلى الربعقال: لو أ -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس و 
 .((الثلث، والثلث كثير))قال:  -صلى هللا عليه وسلم

؛ "من الثلث إلى الربع"نقصوا  "لو أن الناس غضوا  "-م رضي هللا عنه-   م ابن عب س يقو نعم هذا من 
 ، وق -رضي هللا عنه-أو الخمس، وق  فعله أبو ب ر  ر ف لمطلو  م  هو  ونه إل  الربع ام الثل   ث) ألنه م 

ٍء َفَأنَّ رضي ب لخمس  -ج  وع -رضي أبو ب ر بم  رضي به هللا لنفسه، الر   ُتم مِ ن َشي  َلُموا  َأنََّما َغِنم  }َواع 
ِ ُخُمَسُه{  يقو   رض)  بم  رضي به هللا لنفسه، الخمس. [( سور  األنف  43 ] ّللِ 

الثلث، والثلث ))قال:  - عليه وسلمصلى هللا-فإن رسول هللا  ن الناس غضوا من الثلث إلى الربعلو أ"يقو   
يمون، و ف  به إثمً  أن  ألزم م  عن ه منف)راعي اإلنس ن..، و و   هذا من أج  مراع   حقوق الورثة، " ((كثير

، فهم أول  الن س ببره وعطفه، لكن ال )نس  نفسه، فم له الذي يق مه لنفسه، لكن ال )نظر إل  يضيع من يمون 
الص قة وينس  من تح  ) ه؛ ألن بعض الن س م  يستوع  األمور م تملة، م  النصوص التي تح  عل  

و ذا،  م له م  ق م، وم   الوار  م  أخريستوع  األمور من جميع وجوهه ، فيسمع الح  عل  الص قة وأن 
-بي ف)نس ه، فيق   له  ال ي  أخي أن  غض من الثل ؛ ألن الن يقو   م  علي من الوار ، ق  يقو  هذا الك م

 وهذا أيضً  يق   فيه مثلم  ق)  في الح )  الس بق، نعم.   الثل   ث)ر((ق     -عليه الص   والس م
 :-رحمه هللا تعالى-قال 

 الفرائضباب: 
 ألحقوا الفرائض بأهلها)): قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس 

على كتاب هللا، فما تركت اقسموا المال بين أهل الفرائض ))وفي رواية:  ((فما بقي فهو ألولى رجل ذكر
 .((فألولى رجل ذكر الفرائض
 الفرائضباب: 

 فيه تبعً  م  ج ء في هذا الح )  وي خ  ،الفريضة النص)  المق ر المفروض للوار   جمع فريضة، الفرائض
، الستة المعروفة، النصف -ج  وع -هللا  التعص) ؛ ألن الفرائض األص  ف)ه  الفروض المق ر  في  ت  

ونصف نصفهم ، الثلث ن والثل  والس س، هذه  ، النصف والربع والثمن، والثلث ن ونصفهم ونصف نصفهونصفه 
الفرائض، يعني المفروضة المق ر ، ويلحق به  التعص)  الوار  في مث  هذا الح ) ، من ب   اإللح ق، ويرا  



جمع فريضة، فع)لة بمعن  مفعولة، مث  جريحة بمعن  مجروحة، قت)لة بمعن  مقتولة، ب لفرائض قسمة المواري ، 
نه )نبغي لط ل  العلم أن يقو  أه  الح )   إفي أبوا  ال )ن  له ، ولذا  طلق الفرائض ويرا  به  الواجب  ق  ت

لمواري ؟ ال، يشتغ  بعلم م  قب  ذلك يشتغ  ب لفرائض، ه  معن  هذا أنه يشتغ  ب و )ب أ ب لح )  عن  العشرين، 
معروف عن  أه  العلم، واألول   الط ل  ب لح ) الح   والحرام، ثم )ب أ بطل  الح ) ، والخ ف في مت  )ب أ 

 أن )ب أ به من التم))ز  غ)ره من العلوم.
ا }َنِصيب    -ج  وع -لقوله  )را  به  قسمة التر    والمواري ؛المقصو  أن الفرائض ب الصط ح الخ ص 

ا{  ُروض   فهي مفروضة. [( سور  النس ء9 ]مَّف 
ألحقوا الفرائض ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس "

حج  نقص ن، هذا ص ح   صف م  لم )وج  ح ج  يحجبهنهذا ص ح  نصف، ال ب  أن يعط  ال" ((بأهلها
حج  حرم ن أو نقص ن، أو م نع من موانع اإلر ،  ج  ح ج )و  م  لم نصف أو ربع يعط  نصفه أو ربعه

تول   -ج  وع -هللا  الفرائض ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) هذه ال ب  من أن تؤ ى إل  أهله  المقصو  أن مث 
 قسمته ، ولم ي   ذلك إل  أح ، م  ترك هذا إل  اجته   الن س، ب  تول  قسمته    لز   .

..، ، وص ح  الس سهص ح  الربع أخذ ربعه، نصفص ح  النصف أخذ  ((رجل ذكر فما بقي فهو ألولى))
  الفروض، يعط  المعص ، يعط  الع ص ، والع ص  له م  بقي بع  الفروض، يعط  م  بقي بع بقي عن ن 

توفي شخص عن الم    له، توفي شخص عن ابن فق  م له البنه،  الع ص  ي خذ فإذا لم )وج  ص ح  فرض
توفي شخص عن ابن وبن  للذ ر ت خذ الس س، واالبن ي خذ الب قي،  وابن، الزوجة ت خذ الثمن، واألمزوجة وأم 

نعم ال ب  أن  ؟البن  له  النصف، نعم ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) ص حبة فرضمث  حظ األنث))ن، ط)  البن  
}ُيوِصيُكُم َّللا ُ ِفي َأو اَلِدُكم   )نث  حظ األنث)ال )وج  ع ص ، وهو أخوه ، فإذا وج  هذا الع ص  ص ر للذ ر م

ِن{ اثنت)ن من النس ء إال في  وهذه ق ع   الفرائض أن الذ ر له نص)  [( سور  النس ء33 ] ِللذََّكِر ِمث ُل َحظِ  اأُلنَثَيي 
خو  ألم، وهذا من وجوه تفض)  جنس الذ ر عل  جنس األنث ؛ ألنهم هم أه  التبع  ، وهم أه  ب   اإل
، وهم أه  البذ ، فعل)هم من االلتزام   م  ال )وج  نظ)ره في النس ء، ولذلك فض  الرج   عل  النس ء في النفق  

هذا الب  ، وج ء تفض)  الرج  عل  المرأ  في الضعف في خمسة مواضع، هن  في المواري ، في اإلر ، 
 عل  المرأ  نصف قوامة الرج ؟عني ي ؟عل  النصف، نعم في الشه   ، القوامة ويش  خله  ي  إخوان  والث ني

َرَأَتاِن{؟ الشه    نعم ِن َفَرُجٌل َوام  ه ه؟ ال ية،  ية المرأ  نصف  ية  ؟الث ل  [( سور  البقر 696 ] }َفِإن لَّم  َيُكوَنا َرُجَلي 
 ؟الرج ، الرابع
 ...طالب:.....

 إيش؟
 ...طالب:.....

 م  أسمع وهللا.
 طالب: العقيقة.

 الج رية ش  ، بقي واح ، الص  ، تصلي نصف ص   الرج ؟ نعم؟ عن الغ م ش ت ن، وعن



 ....طالب:....
 إيش هو؟
 .....طالب:...

 نعم؟ ،عل  النصف، عل  النصف  أن  أقو  يعني نصف ص   الرج  تصلي؟
 ..طالب:......

الرج  في  وال س  س له ، المرأ  عل  النصف من من أعتق امرأت)ن، هذه خمسة مواضعالعتق، من أعتق رج   
شقيقة الرج  ، وي ت)ن  من ، ثم ي تي من يط ل  أن المرأ    لرج ، وأنه  جنسه، و في الشرع هذه الخمسة المواضع

ن لو استعرضن  آي   المواري  لوج ن  أن المرأ  عل  النصف في ث   آي  ، وث   آي   متس وي)ن، يقو   إ
 والس بعة سج  ، مر  هذا ومر  هذا.

}َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن تن ز  معهم إل  هذا الح ، هذا  )نن ، ال ب  أن نعتز ب )نن  رغب   أع اء، )     هذا تلبية ل
ِلِميَن{  وال عليك من أح ، ال ب  منه، م  نجع  ال )ن متهم في قفص، والسع)  من ) افع  [( سور  فصل 11 ]ال ُمس 

، أم  أن  ه، واللي م  ) خ  جهنم موعو  إي ههللا يح)يعنه، أب ًا، م  له ح جة ب ح ، هذا  )نن ، الذي ) خ  بطوعه 
نستح)ي ونستخفي ب )نن  عل  أن األمم  له  ض ن  م  عل)ن  منهم، ف  ب  أن نعتز بهذا ال )ن، وعل  المرأ  أن 

 ترض  ب لشرع، وعل  الرج  الذي لم ي ت  له حظ في هذه ال ني  أن )رض  ويسلم، نفس الشيء 
 بمررررررر  قررررررر ر الررررررررحمن واشررررررر ره واحمررررررر       ع الرضرررررررررر  ررررررررررن صرررررررررر برًا للفقررررررررررر وا ر 

 

شغلن ، أن  لك م  )ترت  وأن  م  أملك ري   نشتري به خبز، هذا م  هو ب لي  وهللا ف ن يملك ملي ر م  تقو 
تحسبه س لم؟! ب ر  )تمن  أنه مثلك، ال تظن وأن  من الثوا  والعق  ، وذاك أيضً  عليه تبع  ،  عل  وضعك

}َفاَل   ذلك، ولو رأى أن ف ن فض  عليه م  يضر ف لمرأ  )ج  عل)ه  أن ترض  وتسلم، والرج أنك مظلوم أب ًا، 
َنُهم   ُموَك ِفيَما َشَجَر َبي  ِمُنوَن َحتََّى ُيَحكِ  َت َوُيَسلِ ُموا  } وانته)ن ؟ {َوَربِ َك اَل ُيؤ  ا مِ مَّا َقَضي  ُثمَّ اَل َيِجُدوا  ِفي َأنُفِسِهم  َحَرج 

ِليم ا{ ال ب  من التسليم، وق م اإلس م  م  يقو  أه  العلم  ال تثب  إال عل  قنطر  التسليم،  [( سور  النس ء65 ] َتس 
عليك أن  ب إلس م، ومن   -ج  وع -أن  رض)  ب ن تكون مسلم، ب  شرفك هللا  ؟ويش معن  إس م ي  أخي

ترجو وهللا شيء من  ، أن  م -ج  وع -هلل ه اك لإلس م، اإلس م هو االستس م واالنقي   والتذل  والخضوع 
ال م  يعط)ني األمر واح ، ال، أن ف ن أو ع ن تقو   ب يفه جنة عرضه  السم وا  واألرض، جو تر   يعط)ني وا 

ال في صحراء ترع  من حش ئش األرض، ال، إم  في وال ي في أنك في  ال في ن رجنة وا  ، فريق في الجنة جنة وا 
ه ق  يقو  ق ئ   وهللا الجنة تبي تك ل)ف، وحف  ب لم  ره، أن  م  عن ي استع ا ، أن  ألنوفريق في السع)ر، 

}اَل  ك المو  تمو  سهلة، لكن ن ر تلظ  لحش ئش ب لبرية ومت  م  ج ءبأتست ح، يعني لو الب )  أنك ترع  
ِهم  َفَيُموُتوا{ َضى َعَلي  َنا َربَُّك{}َوَناَدو  م  هي المس لة سهلة،  [( سور  ف طر16 ] ُيق  ِض َعَلي  ( سور  99 ] ا َيا َماِلُك ِلَيق 

وج ء في وصفه  م  ال ع)ن  ك إم  جنة عرضه  السم وا  واألرضم  تهي ، يعني مو ب لب ) ، إنبس  [الزخرف
وهللا أن  أتست ح م  عن ي استع ا    رأ ، وال أذن سمع ، وال خطر عل  قل  بشر، هذه جنة، لكن تقو  أن 

لكن عن ك صبر عل  الن ر؟ هذا اإلش   ، فعل  اإلنس ن أن )رض  ويسلم، ولو أن اإلنس ن  نسوي تك ل)ف،



، ال ..ألنه ه اه لإلس م، نعمة ال يقوم به  وش ره -ج  وع -ط ر فرحً  وشوقً ، واستمر لس نه رطبً  بذ ر هللا 
 يع له  شيء هذه النعمة.

  أن الكف ر أسروني، ف ت  ص حبه  اش ر هللا، ش ر شخص من ع مة المسلم)ن أسره الكف ر، ف ت  لص ح  له
شي، ط) ، ق)  اش ر هللا، ش ر هللا، م  هللا، ثم  ت  له ث نية، وق    سلسلني الكف ر وق) وني، ف ت  له ص حبه 

معي، ق    اش ر هللا، اش ر  معي واح  س حبهق    معه أس)ر آخر )هو ي،  ت  لص حبه، ق    اش ر هللا، 
، ف ت  له ص حبه  اش ر هللا، عه...ص ر م  يمسك، م  ج ء طلع، وهذا مربوط مف ل)هو ي ببطنههللا، أص)  ا

ق    وبع )ن إل  مت ؟ أش  من ه  الح لة اللي أن  أعيشه ؟ ق    نعم، اش ر هللا إن لم تكن مثلهم، فش ر هللا من 
)هو ي مبتل  معه  سلس وم، يعني تصور شخص م سور عن  الكف ر خ لص قلبه، ف نفك الق)  فخرج يمشي

نس ن مهم  حص  له من أمور ال ني  ب لبطن، م  يمسك، تصور ح له يقو  له  اش ر هللا؟ نعم يش ر هللا؛ ألن اإل
وي  )وم اثن)ن ث ثة انته ، لكن اآلخر  م  له  نه ية، ال تنتهي، ي  أه  الجنة خلو  ف  مو ،  ال ني  م شية، تنتهي

)ؤت  ب لمو  ويذبح عل  ه)ئة  بش، ف ل )ن هو رأس الم  ، وم  ف   اإلنس ن ..... أه  الن ر خلو  ف  مو ،..
من أمور ال ني  األمر سه ، يعني األمر مق ور عليه سه ، ال ني  م شية، افترض أن اإلنس ن م  عن ه م  ي ك  

ليه الصبر ، عب) ه ح)لةإل  أن م  ، ويش م   إل  أن تض ئ  جسمه )وم نقص نقص وال يشر  صبر واحتس 
نم  )وف  الص برون  ِر ِحَساٍب{} ... بع  ذلكواالحتس  ، وا  َرُهم ِبَغي  اِبُروَن َأج   ر[( سور  الزم37 ] ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ

 وهللا المستع ن.
  أال ي في أن يق    فألول  رج  حت  يق   ذ ر؟ في رج ))ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل ذكر((

من الرج  ، لكن م ذا عن العصبة من  مواألص  أنه لكن هذا ت ك) ، ط)  هذا في العصب   أنث ؟ تجي؟
   رج  ذ ر م  لق)ن  إال ه  البن النس ء؟ بن  وأخ ، ألحقن  الفرائض ب هله  أعط)ن  البن  النصف،  ورن  أول

   اللي أن  أطرحه م  في رج  ذ ر، نعم، اإلش    فم  بقي فألول  رج  ذ ر((ويش نسوي؟ الرسو  يقو   
ال م  هو مفهوم؟ نعم م  هو مفه ألحقن     ألحقوا الفرائض ب هله ((  يقو  -عليه الص   والس م-الرسو  وم وا 
 األخ . إحن  م  عن ن  إال ه  األنث    فم  بقي فألول  رج  ذ ر(( فرائض ب هله  أعط)ن  البن  النصفال

 .طالب:......
هذا الح ) ؟ يعني عن ن  بن  لكن  )ف نخرجه  عل   ة،هذه الصور  ع صب ع ص  في مث ال هي ال، ال م  

 أن  أول  رج  ذ ر؟ م  يم ن يقوله؟ تبي تعطيه إي ه؟ عم مثً ، م  يقو  ابن العم هذا  وابن وأخ 
 .طالب:......
 لقر ، القو .في جه   متع    للتق يم والت خ)ر، الجهة، ا   أول ((ألن عن ن  

 ج  م ثررررررررررررررررم بقربررررررررررررررررهفب لجهررررررررررررررررة التقرررررررررررررررر ي

 وبعررررررررررر هم  التقررررررررررر يم بررررررررررر لقو  اجعررررررررررر  
 

 الوزن واح ؟ ؟من الش طبية؟ م  يم ن )جي من الش طبية الب)  من وين؟
 .طالب:......

 ؟، نعم.. ن م هذا الب)  وزونه وزن الش طبية، يم ري في الفرائض؛ ألنه ق  يقو  ق ئ   وهللاال، منظومة الجعب
 .طالب:......



لرج  أ)هم  أقر ؟ األخ أقر ، يقو   عم ا ته ، ق  يقو  ق ئ  مثً   أخ وعمب  من مراع  نعم، فهن ك جه   ال
نقو   ال، عن ن  موازين شرعية، شخص ف ح عن   ؟ح)ن، ويش لون تق مونه عليصنو أبيه، أن  مث  أبوه ال

ذه، توفي همزرعة ليم عن ه، من خمس)ن سنة وهو ف ح ب إال أنه ق  ال يم  له ب ي صلة من جهة النس رج ، 
لمزرعة عن  ف ن قب  م  ذه المزرعة، ترى واقعة، يقو   أن  بهأحق من عي له، أن  قبلهم ج ي ب رج  ق    أن  ال

، واقعة مث  هذه، تقع من بعض العوام؛ ألن ال، م  لك......)تزوج، أن  أحق من أوال ه، هذا   ي وهذا   حي، 
عليه الص   -، أن  مث  أبوه بنص النبي ..قو   ال، ال أن  صنوالعم ي  فألول  رج  ذ ر((   ق   الرسو 
وق)و ه وح و ه، الشرع م  تر ن  هم ، فإذا وج   شيء له موازينه،    شيء له شروطه، نقو   ال،    -والس م

  رج  ذ ر، لكن م  وج  الع ص  ب لنفس ننظر إل  عصبة ب لغ)ر أو مع الغ)ر، ولالع ص  ب لنفس فهو أ
ال نج)  لكم    اللي )ر  هن ، فننتبه لمث  هذا؛ ألنه ق  يق    إش    هذا، فألول  والمس ل ة م  تحتم  بس  وا 

 رج  ذ ر م  عن ن  وهللا إال أخ ، م  عن ن  رج  ذ ر.
ه   يعني عل  م  ج ء في  ت   هللا، وال اجت "))أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب هللا((وفي رواية: "

، لم )ترك ألح  اجته   -ج  وع -ألن هللا  ))أقسموا الفرائض على كتاب هللا(( في اجته   لمجته  لمجته ، م 
مث  ثل  الب قي )وج     الحم رية، وفي مث  المشر ة، وفيمث  ؟ فيلكن ه  في الفرائض مس ئ  اجته  ية؟ نعم

  ؟في  ت   هللا؟ نعم
ن ي رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن زوج وأم وأ   ج  وا 

 فثلررررررررررررر  مررررررررررررر  )بقررررررررررررر  لهررررررررررررر  مرتررررررررررررر    
 ج

الب قي؟ لئ    ثل ؟ مراع   للفظ القرآن، ولم ذا قلن   زوج وأم وأ ، للزوج النصف، ولألم ثل  الب قي، لم ذا قلن 
 .تزي  عل  األ ، والق ع   أن للذ ر مث  حظ األنث))ن

 فررررررررررر  تكرررررررررررن عرررررررررررن العلررررررررررروم ق عررررررررررر اً     وه ررررررررررررررذا مرررررررررررررررع زوجررررررررررررررة فصررررررررررررررر ع ا
 

 متوس ، تحفظ في المتوس .من ب هي   العلوم هذه، تقرأ في ال ؟وين الرحبية
ثم ي تي من يصنف في األحوا  الشخصية    أقسموا الم   ب)ن أه  الفرائض عل   ت   هللا((وفي رواية  

، م  هو بصحيح،    هذا ال قيمة له، هذا .....والضغوط ؟وظروف العصر تغ)ر ، وم  أ ري إيش ،ويجته 
   م ال قيمة له.

يعني اللي )بق  بع   على كتاب هللا فما تركت الفرائض فألولى رجل ذكر(())أقسموا المال بين أهل الفرائض 
ال مع غ)رهم، ثم بع  )ن هم تعصبوا ب نفسهم، ال بغ)رهم و الفرائض هو للعصبة، واألص  في العصبة الرج  ، الذ

 .ن تي إل  من تعص  بغ)ره ثم مع غ)ره ول  رج  ذ رذلك إذا لم )وج  هؤالء، لم )وج  أ
 نعم اقرأ.

وهل ترك لنا ))في دارك بمكة؟ قال:  أتنزل غدا   قال: قلت: يا رسول هللا -رضي هللا عنه-عن أسامة بن زيد و 
 ...))ال يرث الكافر المسلم((ثم قال:  ((؟عقيل من رباع

 عن ك؟في م   ؟رو من رب ع أو   ؟رو  م  في أو 
 .طالب:......



ألني رجع   وفي نسخة  ذا، والصوا  م  أثبته شيء،في نسخة  ذا أثب    والمفترض أنه في مث  هذا إذا ق  
 إل   ذا و ذا، ال ب ، ط)  في نسخة وبس، نعم.

 .((ال يرث المسلم الكافر، وال الكافر المسلم))ثم قال:  ((؟أو دور ))وهل ترك لنا عقيل من رباع
رضي -وابن حبه  -معليه الص   والس -بن الح ، ح  النبي االح   "عن أسامة بن زيد"نعم وهذا الح )  

قال: ففي دارك بمكة؟  أتنزل غدا  " هذا مت ؟ )وم الفتح؟ أتنزل غدا   قال: قلت: يا رسول هللا" -م هللا تع ل  عنه
ط ل ،   ؛ ألن أب  ط ل  خلف أربعة أوال  م  ترك شيء، ب عه "((؟أو دور وهل ترك لنا عقيل من رباع))

ر وعلي م  ورث  من أب)هم ، لم ذا؟ ألنهم  مسلم ن، وق  م   وعق) ، وجعفر، وعلي، ورثه ط ل  وعق) ، وجعف
 .ط)  وين ط ل ؟ ط ل  قت  قب  ذلك  فرًا، والمسلم ال )ر  الك فر، ط) ، ب عه  عق) ، 

م  ترك شيء، ب عه ، وبهذا يست   من يقو  بجواز بيع ب)و  م ة،  ((؟أو دور وهل ترك لنا عقيل من رباع))"
 ست   بفعله؟ م  يست   بفعله، ب عه  ح    فره، ال يست   بفعله.ه  ي ؟لكن من الذي ب عه 

لك فر، القرابة وجو ه  نعم انقطع  الصلة ب)ن المسلم وا "))ال يرث الكافر المسلم، وال الكافر المسلم((ثم قال: "
َوةٌ  مث  ع مه  ِمُنوَن ِإخ    ن    عل)ه  وجو  أخو  نس  قة، إن زاخو  الص هذه اإل [( سور  الحجرا 37 ] {}ِإنََّما ال ُمؤ 

ذا انقطع  أخو  ال )ن ف  قيمة للنس ، وأم  م  ج ء في قوله   َلى َعاٍد َأَخاُهم  ُهودا { له حق ن، وا  ( سور  65 ]}َواِ 
ا{ [األعراف َلى َثُموَد َأَخاُهم  َصاِلح  هذه أخو  نس ، م  هي ب خو   )ن، األخو  ب)نهم  [( سور  األعراف91 ] }َواِ 
لكنه  أخو  ال تنفع، وال قيمة له ، تقطع  بهم األسب  ، خ ص انقطع ، الع ئق  له  انقطع   موجو  ،

 ال )ن.ب لمو ، ال )نفع إال أخو  
 نعم هذا ح م شرعي أن المسلم ال )ر  الك فر؛ ألن من موانع اإلر  اخت ف ال )ن ))ال يرث المسلم الكافر((

 ويمنرررررررررررع الشرررررررررررخص مرررررررررررن الم)ررررررررررررا   
 ج  ف  )ررررررررررررررررررررررنرق وقترررررررررررررررررررررر  واخررررررررررررررررررررررت 

 

 واحررررررررررررررررررر   مرررررررررررررررررررن علررررررررررررررررررر  ثررررررررررررررررررر     
................................... 

 ج
 ج

لعلم، أم  وهذا قو  جم ه)ر أه  ا   ال )ر  المسلم الك فر، وال الك فر المسلم(( اختلف ال )ن خ ص ال توار 
النص الصحيح فهذا إجم ع، وأم   ون المسلم )ر  الك فر ف لجمهور عل  منعه لهذا   ون الك فر )ر  المسلم

ن )تزوج المسلم  ت بية  م  )جوز أو الصريح، ومن أه  العلم من ق    )ر ؛ ألن اإلس م يعلو وال يعل  عليه، 
 ام  ترغ)بً  له في اإلس م؛ ألنه م     إذا أسلم قب  قسمة التر ة )ر )ر  مث  هذا، ومنهم من يقو   ون الع س

ليه أن )رت ، ف)ور  ترغ)بً  له في اإلس م، وهذا قو  عن  بعض )خش  ع التر ة موجو  ، ثم أسلم فق)   م  تر 
تحم  التبع  ، أن   ، خ ص هذا ح م شرعي، مسلم مسلم )أه  العلم، لكن إذا ج ء نهر هللا بط  نهر معق

وأن المسلم ال  جنة، م  شري  حط م ال ني  بهذا اإلس م، ف لقو  المرجح هو م  )   عليه هذا الح ) ،الشري  
 والع س.   الك فر البتة)ر 

في هذا؟ هي األص  للج   -عليه الص   والس م-ويش  خ  النبي  ق ئ   م   ام ال ار  ار أبي ط ل ق  يقو  
 نص)  به ؟ -عليه الص   والس م-عب  المطل ، األص  أنه  لعب  المطل ، ط)  من أ)ن ي ون للنبي 

 .طالب:......
 نعم، أبوه م   قب  ج ه.



 ...طالب:....
 -عليه الص   والس م-ق  ي ون له  ار، وق  ي ون له نص)  ب ي وجه من وجوه التمليك، فلم  ه جر النبي 

في مث  هذه األمور ليس بص ح  مش حنة  -عليه الص   والس م-تصرف ف)ه  عق) ، والنبي  وتر ه  هلل
بعض المؤلفة قلوبهم غنم ب)ن جبل)ن، ، يعني أعط  -عليه الص   والس م-ومش   ، ال ني  ال تسوى عن ه شيء 

ال تس وي جن ح بعوضة ف ذلك هي عن  نبيه  -ج  وع -عط ء من ال )خش  الفقر، فإذا   ن  ال ني  عن  هللا 
  م  يسرني أن لي مث  أح   ، الذي هواه تبع لم  ج ءه عن ربه-عليه الص   والس م-ومصطف ه ومجتب ه 

  م  يسرني أن لي مث  أح  ذهبً  ت تي علي ذه ، م  لي ولل ني ،  عرض عليه أن تحو  جب   م ة ذه ((
من الجه    له ، هذا من  إال أن أقو  به ه ذا وه ذا وه ذا(( ث لثة وعن ي منه  )ن ر إال  )ن ر أرص ه ل )ن

 .وهللا أعلم  ن  ال ني  همه ف لمس لة تختلف،    ن  اآلخر  همه، أم  من
 نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ، ه ورسولهوصل  هللا وسلم وب رك عل  عب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم. 
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام عبد الغني المقدسي 
 نهى عن بيع الوالء وهبته. -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -عنهمارضي هللا -عن عبد هللا بن عمر 

 الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

 هى عن بيع الوالء وهبته".ن -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-"عن عبد هللا بن عمر 
أواًل  "نه " التعب)ر عن النهي بلفظه عن  ع مة أه  العلم بمث بة  "ال تفعلوا" فنه  عن بيع الوالء، يعني ال تبيعوا 
الوالء، وق   بعضهم  إنه ال يس وي الصيغة، اللفظ ال يس وي الصيغة، حت  )نق  لن  الصح بي اللفظ النبوي، ثم 

ال م  هو نهي؟ أم  إذا ق   نعرف ح مه، إحن  الل ي نق ر م  هو ب لصح بة، إحن  اللي نفهم ه  هو نهي وا 
الصح بي  نه  يم ن يسمع   م يظنه نهي وهو في الحقيقة ليس بنهي، هذا ق له بعض المتكلم)ن، لكن هذا 

  الن س من زلهم" الك م س ق ؛ ألنه إذا لم يعرف الصح بة األلف ظ النبوية من يعرفه  بع هم؟! "ف مرن  أن ننز 
فنه  عن بيع الوالء، واألص  في النهي    أنزلوا الن س من زلهم((يس وي تم مً  م  ج ء في الرواية األخرى  

التحريم، والوالء  اإلعت ق، ب  هو األثر المترت  عل  اإلعت ق، اإلعت ق هو تحرير العب ، واألثر المترت  عليه 
ب  من أسب   اإلر ، وال )ب ع؛ ألنه  لحمة النس  ال )ب ع وال )وه ، أن ي ون والء المعت ق للمعت ق، وهو س

ال تهبه ألح ؟ م  يم ن، ف لوالء مثله، ال )وه  وال )ب ع، مث  النس ؛ ألنه  ال أخوك وا  تستطيع أن تبيع ول ك وا 
عنه، إل  ف لنهي يعو  إل  ذا  المنهي  "نهى عن بيع الوالء وهبته"   لحمة  لحمة النس ((ج ء في الح )   

ذا  العق ، فلو بيع الوالء بط ، ولو وه  الوالء بطل  الهبة؛ ألنه يعو  إل  ذا  المنهي عنه، ف لعلم ء إذا ج ء 
النهي منصبً  إل  ذا  المنهي عنه أو إل  شرطه بط  العق ، مع اإلثم، مع التحريم، أم  إذا ع   إل  أمر خ رج 

وأنتم تفرقون ب)ن من صل  وعل  رأسه عم مة حرير، أو عل   فإنه العق  ال )ت ثر عق  صحيح مع التحريم،
عورته ستر  حرير، الذي صل  بعم مة حرير ص ته صحيحة، أو ب) ه خ تم ذه ؛ ألن هذا ال يعو  إل  ذاته، 
وال إل  الشرط، أم  لو صل  وعليه ستر  حرير تبط  ص ته؛ ألنه ع   إل  الشرط، المقصو  أن هذا منص  

 ه فهو ب ط ، وتشب)هه ب لنس  )ؤ   هذا البط ن.إل  العق  نفس
وفي ح )  برير  اآلتي  "  تبه  أهله  عل  تسع أواق واشترطوا الوالء، وق ل  ع ئشة  أنق ه  لكم، التسع األواق 

-ألنه  منجمة عل  تسع سن)ن، ت فعه  نق ًا وي ون الوالء له ، ص ر هن ك مح ور  ب)نهم ورفضوا، فق   النبي 
-اشترط  لهم، التزم  ب ن ي ون الوالء لهم، فخط  النبي    اشترطي لهم الوالء((  -   والس معليه الص

  م  ب   أقوام يشترطون شروطً  ليس  في  ت   هللا، بع  هذه المح ور  الطويلة، ثم ق     -صل  هللا عليه وسلم
عليه الص   -ق ئ   إن النبي ألنه ق  يقو      شرط ليس في  ت   هللا فهو ب ط  ولو   ن م ئة شرط((

غرهم، ال، ال م  غرهم، إنم  أرا  أن )ثب  الح م، بهذه الطريقة )ثب ، هم م  ظ لموا، هم لم يظلموا،  -والس م



عل  ع   سنوا   فع  فورًا، وبهذه الطريقة يعني ب لتر )  الذي  -منجمة–القيمة ب اًل من أن تكون مقسطة 
-)جت  األمر من جذوره، خ ص م  في أح  يف ر أنه يشترط الوالء  حص  ب الشتراط الذي ووفق عليه

بع  هذه القضية، لكن لو ق    أخبريهم ي  ع ئشة أن الوالء لمن أعتق، )نق  لن  و غ)ره من النصوص  -خ ص
ر لكن م  هو في القو  مث  م  لو ق    وافقي وبع )ن ) ب)ن الح م، اآلن اجت  الح م من جذوره، م  في أح  يف 

 ب لوالء وهو ب يع، إنم  الوالء لمن أعتق، نعم.
أنها قالت: كان في بريرة ثالث سنن: خيرت على زوجـها حين عتقت، وأهدي  -رضي هللا عنها-عن عائشة و 

والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من  -صلى هللا عليه وسلم-لها لحم فدخل علي رسول هللا 
فقالوا: بلى يا رسول هللا، ذلك لحم تصدق به على  ))ألم أَر البرمة على النار فيها لحم؟((أدم البيت، فقال: 

 -صلى هللا عليه وسلم-وقال النبي  وهو منها لنا هدية(( ))هو عليها صدقة،بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: 
 ))إنما الوالء لمن أعتق((. فيها:

علم ء بشرح ح )ثه ، وأفر  في بعض المؤلف  ، واستنب  منه أه  العلم نعم هذه قصة برير  قصة شه)ر ، وأط   ال
 أح  م  ث)ر  ج ًا، لخصه  الح فظ ابن حجر في فتح الب ري.

العلم ء استنبطوا أح  م  ث)ر  ج ًا من قالت: كانت في بريرة ثالث سنن"  -رضي هللا عنها-عن عائشة   "يقو 
في ح )  برير ، هن ك قض ي  أخرى وفوائ  وأح  م وآ ا  وسنن  قصته ، لكن هذه الث   هي القض ي  الكبرى 

 ث)ر  ج ًا، جمع أطرافه  وجمع م  ق)  في الح )  ولخصه ابن حجر في فتح الب ري، لكن هذه القض ي  الث   
 هي القض ي  الكبرى في هذا الخبر.
ية، وهي أعم من أن تكون واجبة هذه السنة األول ، والسنة هن  الطريقة الشرع"خيرت على زوجـها حين عتقت" 

أو مستحبة؛ ألنه )ر  في الشرع في العرف الشرعي وفي الحقيقة الشرعية م  )ختلف مع الحق ئق االصط حية، 
واألعراف الخ صة عن  أه  العلم، وم  ق  )ختلف مع العرف الع م، سنن ف)ه  واجب  ، وج ء في الح )   

قولون  غس  الجمعة سنة، اختلف  الحقيقة الشرعية عن الحقيقة وأه  العلم ع مة ي   غس  الجمعة واج ((
 االصط حية والعرف الخ ص.

ز    الفطر" والحنفية يقولون  ز    الفطر واجبة  -صل  هللا عليه وسلم-الصح بي يقو   "فرض رسو  هللا 
عليه أمرهم، لكن    وليس  بفرض، نقو   هذه مع ن  ؟ هذه ليس  مع ن  ، هذا اصط ح عن  أه  العلم استقر 

م  قر  االصط ح العلمي والعرف الخ ص عن  أه  العلم من االستعم ال  الشرعية   ن أفض ، لكن ق  ي ون 
االصط ح الشرعي )ختلف من موضع إل  موضع، اآلن لو أقسم شخص أن عمري  له إل  اآلن م  رأ)  جم  

ٌر{ جمالة}َكَأنَُّه  يقو   -ج  وع -ن هللا أصفر، يقو   وهللا م  رأ)  جم  أصفر، نقو  له   ذب  أل ( 11]  ُصف 
؟ ألن -ج  وع -هو يقص  حقيقة غ)ر الحقيقة التي ج ء  في القرآن، ه  نقو   هذا م ذ  هلل  سور  المرس  [

اخت ف الحق ئق ال ب  من االنتب ه له، ف ستعم   الواج  في غس  الجمعة واج  ال يعني أنه مط بق 
 ل صط ح العلمي عن  أه  العلم، وليس في هذا مع ن  .

ق لوا  المفلس ف)ن  من ال  رهم له وال    ... من المفلس؟((  -   والس معليه الص-المفلس لم  س   النبي 
صي م وص قة و ذا وص  ، ي تي وفع  وفع  ثم    ال، المفلس من ي تي ب عم   أمث   الجب  ((مت ع، ق    



ء تذه  هذه..، هذا مفلس، لكن لو س   م رس عرف التفليس؟ أو من المفلس؟ ثم ج ء في الجوا   من ال شي
ال صح؟ الذي نف ه  عن ه من مت ع ال ني ، أو ق    من   ن   )ونه أكثر من أمواله، ويش يص)ر الجوا  خط  وا 

هو الصحيح في هذا الب  ، في ب   الحجر    من ال  رهم له وال مت ع((  -عليه الص   والس م-النبي 
لعرفية واالصط حية، وأه  العلم لم  قرروا والتفليس، فلننظر إل  الحق ئق الشرعية وتنز  من زله  مع الحق ئق ا

هذه الحق ئق وهذه االصط ح   لم )ري وا بذلك مع رضة الشرع أب ًا، لكن  لم    ن االصط ح العلمي والعرف 
الخ ص أقر  إل  االستعم   الشرعي   ن أول ، ولذا العزيز عن  أه  العلم م  )رويه اثن ن، هذا العزيز، لكن لو 

َنا ِبَثاِلٍث{}يقو    -ج  وع -يز م  )رويه ث ثة؛ ألن هللا ق   شخص  العز  ز  نقو   أه   ( سور  )ررس[34]  َفَعزَّ
العلم خ لفوا م  ج ء في القرآن؟ ال؛ ألن التنزي  تنزي  االصط ح   عل  م  له وجه شرعي أو لغوي ال )نفي 

قيقة لغوية، المحروم  ن س يسمون الشخص الحق ئق األخرى؛ ألن هذه حقيقة عرفية، وهذه حقيقة شرعية، وتلك ح
الذي عن ه أموا  ط ئلة ويبخ  عل  نفسه وعل  من تح  ) ه يسمونه محروم، لو ج ء واح  بز  ته وأعط ه  هذا 

ُروِم{ يقو    -ج  وع -المحروم؛ ألن هللا  اِئِل َوال َمح  ُلوٌم* لِ لسَّ َواِلِهم  َحقٌّ مَّع  ( سور  65 - 64] }َوالَِّذيَن ِفي َأم 
 هذا محروم، تجزئ الز   ؟ هذا غني هذا؟ ال م  تجزئ الز   ، هذه حقيقة عرفية وتلك حقيقة شرعية. المع رج[

 عل     ح   الك م في هذا يطو ، والذي  ع  إليه استعم   السنن في بعض الواجب  .
مغ) ، وج ء في بعض زوجه  أكثر الرواي   عل  أنه عب ، واسمه   "خيرت على زوجها حين أعتقت"يقو   

الرواي   أنه حر، رواية األكثر وهي المتفق عل)ه  أنه عب ، والرواية األخرى صحيحة أنه حر، لكن أه  العلم 
عل  أن المحفوظ أنه عب ، والحنفية ق لوا  ال، حر، عمً  ب لرواية األخرى، فإذا عتق  األمة  -الجمهور–ح موا 

الكف ء  انتف ، عب  تزوج أمة يعني هم  متك فئ ن، لكن عتق  ص ر  تح  عب  خ)ر ، خ)ر  عن  الجميع؛ ألن 
حر  تح  عب  ت خ)ر؛ ألن الكف ء  انتف ، ط)  الحنفية؟ يقولون  ت خ)ر ولو   ن  تح  حر للرواي   األخرى، 
هو لم    ن حر وهي أمة قبله  عل  نقصه ، فلم  عتق  ارتفع قيمته  إل  أن س و  الحر في الحرية عن  

فية ت خ)ر، نعم ت خ)ر؛ ألنه قبله  لم    ن  أمة، وم  يقبله  لم    ن  أمة إال لنقص فيه وهو حر، ارتفع هذا الحن
النقص به ، الذي ف)ه ، الم زم له  وهو الرق فس وته في الحرية لكن نقصه الذي من أجله قبله  موجو  فت خ)ر، 

موجو  ، حر  تح  حر ليس له  خي ر، وهو رواية  ف  شك أن الراجح هو قو  الجمهور؛ ألن الحرية والكف ء 
 األكثر.

هذه  وهبه  -ج  وع -وزوجه  مغ)    ن يحبه  حبً  ش ) ًا، و  ن  تبغضه، م  تبي تح  عب ، م   ام أن هللا 
عليه -الحرية ال تري  النقص، ف  ن )جري وراءه  في س ك الم )نة ويب ي، ويتوس  إل)ه ، وطل  من النبي 

  ال، إنم  أن  فق ل   ت مرني؟ فق     -عليه الص   والس م-أن يشفع له عن ه ، شفع النبي  -الص   والس م
"خيرت وارتفع  الم  فئة والتك فؤ ثب  له  الخي ر، ق ل   ال ح جة لي به، فمث  هذا إذا ارتفع النقص،  ش فع((

والبرمة على النار"  -صلى هللا عليه وسلم-وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول هللا  على زوجها حين عتقت،
أ ام أو أ م بمعن  واح ، وهو م  فدعا بطعام فأتي بخبز وأدام من أدام البيت" البرمة  اإلن ء الذي يطبخ فيه "

فقالوا: بلى يا رسول هللا، ذلك لحم  ))ألم أَر البرمة على النار فيها لحم؟((فقال: يل)ن به الي بس ")ؤت م به، و 
في أو  الح )  يقو   "أه ي له " نعم،    النسخ عل  هذا، أه ي تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه" 



 ن من وجه وتفترق ن، المقصو  أنهم  له  لحم، ق ل   ذلك لحم تص ق به عل  برير ، والص قة واله ية تجتمع
تجتمع ن في انتق   الم   من المعطي إل  المعط ، يستوي في ذلك اله ية والص قة، لكن يفترق ن في أن اله ية 

، ويث)  عل)ه ، أم  ب لنسبة للص قة -عليه الص   والس م-له  أح  م، والص قة له  أح  م، اله ية يقبله  النبي 
ال فهي ص قة. ف  يقبله ؛ ألنه   ال تح  له؛ ألنه  أوس خ الن س، ف طلق عل  الص قة ه ية توسعً ، وا 

عليه الصالة -فقال ألنه ص قة وأن  ال ت ك  الص قة " "ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه"
تص ق به عليه  يعني لو  ع ك فق)ر واستض فك عل  طع م وهو منها لنا هدية((" ))هو عليها صدقة،: -والسالم

ت ك ، لو ق ر أنك شخص غني ولك زوجة وأوال ، والزوجة واألوال  )ذهبون إل  أه  الزوجة، وهم ممن ي خذ 
الص قة والز وا ، ف وال ك وأمهم ي كلون مع أهلهم، في ون لهم ه ية، لكن ال يس)ر هذا خطة منك تتنص  من 

هللا عن ن  أسر  فق)ر ، نعم، وتجمع ألخوا  األوال  وج تهم النفقة عل)هم، وت خذ الز وا  ألخوالهم، تجمع تقو   و
وج هم، وتك س لهم األموا  من األغني ء،.... تح  لهم الز   ، وأن  تقي بذلك م لك، إذا ج ء وق  العش ء 
قل   روحوا ألهلكم، إذا ج ء وق  الغ اء روحوا ألهلكم، وبع )ن؟ أن  تقي بهذا م لك، ح)نئذ  نقو   ممنوع، لكن 
لو ق ر أنهم ق موه، وحضر هؤالء ال ب س ي كلون، أو أه ي لهم طع م )خش  تلفه وضي عه ألنه م  يصبر، 
طع م  ث)ر، و عوهم عليه ال ب س؛ ألن الفق)ر يملك، يملك م  )تص ق به عليه ملك ت م مستقر، )تصرف فيه، 

ح جته، ثم يقي به م   هذا الغني  لكن ال ي خذ أكثر من ح جته، وي ون هذه ع    وق ع   مطر   ي خذ أكثر من
 مثلم  صورن .

))إنما الوالء لمن فيها:  -صلى هللا عليه وسلم-وقال النبي  "))هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية((
عليه -وخط  النبي    اشترطي لهم الوالء((النعمة، وهذا في آخر الح )  لم  ق    الوالء لص ح  " أعتق((

 وهذا تق م الك م فيه، نعم...   م  ب   أقوام يشترطون شروطً  ليس  في  ت   هللا((ق     -الص   والس م
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (1كتاب النكاح ) -عمدة األحكام شرح: 

عرن عملره  -صل  هللا عليه وسرلم-وح )   "الث ثة الذ)ن س لوا أزواج النبي شرح ح )     ي  معشر الشب  ((، 
 أم حب)بة بن  أبيوح )   " ،عل  عثم ن بن مظعون التبت  -عليه الص   والس م– هر ، وح )   في السر..."

 ..."ي  رسو  هللا أن ح أختي ابنة أبي سفي ن"ق ل   لم  سفي ن 
 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر

 
 :-رحمه هللا تعالى-قال 

 كتاب: النكاح
))يــا معشــر : -صــلى هللا عليــه وســلم-قــال: قــال لنــا رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-عــن عبــد هللا بــن مســعود 

أغض للبصر، وأحصن للفـرج، ومـن لـم يسـتطع فعليـه بالصـوم الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه 
 .فإنه له وجاء((
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 كتاب: النكاح

والكت   ع رف في من سب    ث)ر ، مص ر  ت  ي ت   ت بً  و ت برة و ت برً ، واألصر  فري هرذه المر    الجمرع، يعنري 
 )   ت)بة، ويقو  الحريري في مق م ته  م  يقولون  تكت  بنو ف ن اجتمعوا، وجم عة الخ
 و ررررر تب)ن ومررررر  خطررررر  أنررررر ملهم حرفررررر ً 

رررررررررر  فرررررررررري الكترررررررررر      ج  وال قرررررررررررؤوا مرررررررررر  خ 
 ج

وفيه الب)  السفيه الذي يص ن المسج  والحضور منه، ويذ رونه في هذا، ف لكتر   مصر ر مرن المصر  ر السري لة 
فشرر)ئً ، توجرر  مررن اجتمرر ع حررروف و لمرر   وجمرر   الترري توجرر  شرر)ئً  فشرر)ئً ؛ ألن الكترر   والكت بررة إنمرر  توجرر  شرر)ئ ً 

وصفح   ويص)ر  ت  ، يعني ال )وج   فعة واح  ، والمرا  بره الم ترو  الجر مع لمسر ئ  الن ر ح، الن ر ح مصر ر 
ن ح )ن ح ن  حً  ون حً ، وهو في األص  الضم والت اخ ، تن كحر  األشرج ر إذا أنضرم بعضره  إلر  بعرض بسرب  

العق ، ويطلق ويرا  به الوطء، ويختلفون في الحقيقة من األمرين، حقيقرة الن ر ح هر  هري الري ح، ويطلق ويرا  به 
العقرر  أو الرروطء؟ معررروف عنرر  أهرر  العلررم الخرر ف، لكرررن شرر)خ اإلسرر م يقرررر أن الن رر ح المرر مور برره ال يحصررر  

  ير  معشرر الشرب     ب ح هم ، ال ب  من العق  والوطء، والن  ح المنهي عنه يحص  ب ح هم ، فمرثً  هرذا الحر ) 
هرذا أمرر، لرو قر   شرخص  أنر  أمتثر  هرذا األمرر أعقر  وأطلرق، مر  أطر ، وأكرون  من استط ع من م الب ء  فل)ترزوج((

ال مر  أمتثر ؟ مر  أمتثر  حتر  )رتم األمرر علر  العقر  والروطء، فر لوطء مرن  ون عقر  ال  امتثل  هذا األمرر، أمتثر  وا 
تم بره االمتثر  ، بر  ال بر  مرن حصرو  األمررين، هر   الن ر ح المنهري عنره )تم به االمتث  ، والعق  بر ون وطء ال )ر

لرو قر    الن ر ح حقيقرة الروطء، هرو )رير  أن يعقر  علر  زوجرة أبيره  [( سرور  النسر ء66 ] }َواَل َتنِكُحوا  َما َنَكَح آَبـاُؤُكم{
 ح المنهي عنه )نصرف إل     مجر  عق ؛ ألن حقيقة الن  ح الوطء، )بي )نعق  عل)ه  وال يط ه ، نقو   ال، الن 

واح  منهم ، فر  )جروز العقر  وحر ه، وال )جروز الروطء وحر ه، ومرن بر   أولر  أن ال )جروز الجمرع ب)نهمر ، بخر ف 
الن رر ح المرر مور برره فإنرره ال )ررتم امتثرر   األمررر إال بحصررو  األمرررين معررً ، هررذا مرر  قرررره شرر)خ اإلسرر م، وعليرره ترر   



ترري تظهررر ف)هرر  بعررض الح)رر ، تيمررور لمرر  أعلررن إسرر مه وهررو رجرر  ظرر لم النصرروص؛ ألن هنرر ك بعررض الصررور ال
ذا تحترره زوجرر   أبيرره، العلمرر ء خرر فوا أن )خبررروه بهررذا األمررر، لررو  غ شررم وال ) رر رى عررن صرر ق إسرر مه وع مرره، وا 

اَل }وَ صررح  -جر  وعر -أخبروه بهذا األمر أرت  وقتلهم وآذاهم، فهو مسلم م لف مط ل  بر ألوامر والنرواهي، وهللا 
)تكر يس بعضرهم وقر    افتيره بر ن ن ر ح األ  ب طر ؛ ألنره  ر فر، عقر ه  [( سرور  النسر ء66 ] َتنِكُحوا  َما َنَكَح آَباُؤُكم{

علرر  هررؤالء النسررو  ب طرر ، إذًا عقرر ك أنرر  صررحيح، لكررن مثرر  هررذا يقررو  بعررض أهرر  العلررم فرريمن ذ ررره فرري ترجمترره 
عل  نصوص أو عل  مص لح ومف س ؟ نعم؟ مص لح ومف س ، يقو   هذا ع)ن الفقه، فقه من أي وجه! فقه مبني 

لكرررن المصررر لح والمف سررر  إذا ع رضررر  النصررروص الصرررحيحة الصرررريحة ف لمصرررلحة فررري إتبررر ع مررر  جررر ء عررررن هللا 
ورسوله، يعني مث  الفتوى التي أفتي به  بعض الملوك لم  وطء في نهر ر رمضر ن ق)ر  لره  تصروم شرهرين، قر  ر 

يصوم شهرين، لو المس لة عتق بيط   ر  )روم، سره  األمروا  موجرو   واإلمر ء موجرو   عل  أن يعتق، ق    ال ال 
والعب)  موجو )ن، لكن )ؤمر بصي م شهرين متت بع)ن علشر ن مر  عر   يقرع منره مرر  ث نيرة، لكرن يمشري هرذا مرع أن 

 تحتمر  ال قيمرة الكف ر  مرتبة؟ م  يمشي، الفتوى ب طلة، الفتوى إذا خ لف  النصوص الصريحة الصرحيحة التري ال
ال مرر  يم ررن أن ترر تي مصررلحة مخ لفررة لررنص صررحيح صررريح أبرر ًا،  لهرر ، ولررو   نرر  المصررلحة فرري ظرر هر األمررر، وا 

 ولذا ال يم ن تع رض العق  الصريح مع النص الصحيح، والمصلحة م  شه  العق  بص ح)ته .
ــا معشــر الشــباب(( )رررا ، مرر  الفرررق ب)نهمرر ؟ سررب  هررذا الحرر )  لرره سررب  إ)رررا ؛ ألن عنرر  سررب  ورو  وسررب  إ ))ي

عل  أن يقو  هذا الخبر، وسب  اإل)را  الذي  ع  الراوي لروايرة  -عليه الص   والس م-الورو  الذي بع  النبي 
قرر   البررن  -رضرري هللا عنرره-أن عثمرر ن بررن عفرر ن  -إ)رررا  ابررن مسررعو  لهررذا الخبررر-هررذا الحرر ) ، سررب  اإل)رررا  

رًا تع)ر  لررك مر  مضر  مرن شررب بك" عثمر ن هرو الخليفررة، وابرن مسرعو  فرري ب ر -يعررض عليرره-مسرعو   "أال نزوجرك 
السبع)ن من عمره "أال نزوجك ب رًا تع)  لك م  مض  من شب بك" فم ذا   ن جوا  ابن مسعو ؟ هر  قر    فرصرة 
العمر م  تتعوض، لو خطبن  ر ونر  قر لوا  شر ) ؟ أو محرض النصريحة؟ فيره منقبرة للطررف)ن، منقبرة لعثمر ن ح)نمر  

وهللا -عررررض علررر  هرررذا العبررر  الصررر لح الحبرررر، مرررن علمررر ء األمرررة ابرررن مسرررعو ، منقبرررة لررره، مررر  قررر    هرررذا شررر )  
البنرر  مرر  تسررتمتع وال تتلررذذ وش بتسرروي مررع الشرر ) ، وابررن مسررعو  وش وزنرره فرري الطررو  والعرررض؟  -المسررتع ن

أن هرذا العبرر  الصرر لح يحفررظ صرغ)ر الجسررم جرر ًا، لكرن مرر  )نظرررون إلر  مرر  )نظررر..، المقر )يس اآلن مختلررة، )همرره 
هذه البن ، وترغ  أيضً  هذه البن  في مثر  هرذا الرجر ؛ ألنره اختير ر أب)هر ، وأبوهر  مشرهو  لره ب لجنرة، مر  يم رن 

، ومنقبررة أيضررً  -رضرري هللا عنرره-أن )خترر ر لهرر  غ)ررر مرر  يصررلحه  فرري  )نهرر  و ني هرر ، فهررذه منقبررة ال شررك لعثمرر ن 
و  النر س ال)روم  فرصرة مر  يم رن تصرلح ث نيرة، شر )  فري السربع)ن مرن عمرره البن مسعو ، ح)  لم يق  مثلم  يق

  ير  معشرر   -صرل  هللا عليره وسرلم-تعرض عليه بن  صغ)ر  ب ر، م ذا ق   ابرن مسرعو ؟ قر    قر   رسرو  هللا 
وم مرر  قرر    يرر  مشررعر الشرر)وخ، والمعشررر هررم الجم عررة والقرر -عليرره الصرر   والسرر م-  نرره يقررو   النبرري  الشررب  ((

والشرب   بعر     ير  معشرر الشرب  ((الذ)ن يشملهم وصف واح ، ف لشب   معشر، والش)وخ معشر، والكهو  معشرر 
الطفولة..، الشب   إل  الكهولة، منهم من يح  الشب   إل  الث ث)ن، أو إل  الث لثة والث ث)ن، وم  بع  ذلك  هولة 

 إل  األربع)ن، ثم الش)خوخة.



وسري ق الحر )  مرن قبر  ابرن مسرعو  )ر   علر  أنره ي رره  طاع منكم الباءة فليتزوج(())يا معشر الشباب من است
للش)وخ أن )تزوجوا الصغ ر، واضح مرن تصررفه، قر  النر س تختلرف ح جر تهم، وتختلرف أيضرً  قر راتهم مرن الشر)وخ 

  إلرر  مررن هررو أفضرر  مررن  ث)ررر مررن الشررب  ، لكررن هررذا قل)رر ، ف تجرر ه الخطرر   إلرر  الشررب  ، أقررو   توجيرره الخطرر 
الشب   ألنهم هم المظنة للق ر  وش   الشرهو ، وال يعنري أن الشر)وخ مرن م تر  زوجتره أو أرا  أن يعر   يقر   لره  ال 
ال )وجرر  مررن  ال أنرر  شرر)خ مرر  تخ طرر  بمثرر  هررذا، نقررو   ال، لكررن هررم المظنررة، الشررب   هررم المظنررة فرري الغ لرر ، وا 

 الش)وخ من هو أقوى من الشب  .
الب ء  هذه هي منهم من ق    هي الن ر ح نفسره، ومرنهم مرن قر     ستطاع منكم الباءة(())يا معشر الشباب من ا

مؤن الن  ح، هي الن  ح بصورته الك ملة، ومنهم من ق    هي مؤن الن  ح التي بواسطته  يستطيع الن  ح، ومنهم 
خ)ررر لمرر ذا؟ مررن لررم مررن قرر    المرررا  ب لبرر ء  الرروطء، لكررن السرري ق يضررعف هررذا القررو ، السرري ق يضررعف القررو  األ

يستطع الب ء  عليه ب لصوم هذا م  )وجه بشيء، من األص  م  يحت ج إلر  توجيره، الرذي ال يسرتطيع الروطء يقر   
 له  صم؟ نعم؟ 
 طالب:.......

ن ق)  به، من  استط ع من م الب ء  هي الن  ح بجميع متطلب ته، أو مؤن الن ر ح علر   ال ال هذا القو  ضع)ف وا 
صررله مررن المبرر ء ؛ ألن مررن )تررزوج )برروء الزوجررة منررزاًل، )تخررذ لهرر  منررزاًل، وهرري مب ءترره وسرر نه وجرره الخصرروص، وأ

 ومنزله.
الر م هنر  الم األمرر، واألصر  فري األمرر الوجرو ، وقر   بره أهر  الظر هر،  ))من استطاع منكم الباءة فليتـزوج((

لح جررة إلرر  ذلررك، وخشرري علرر  نفسرره أمرر  جمهررور أهرر  العلررم فعنرر هم الن رر ح تعتريرره األح رر م الخمسررة، مررن  عترره ا
العن ، واستط ع مؤن الن  ح هذا )ج  عليه أن )تزوج، من ت ق إليه لكنه لم يستطع مؤن الن  ح مث  هذا يسع  

ــا ج هرر ًا فرري تحق)ررق األمررر، لكررن إذا لررم يسررتطع ال ي لررف هللا نفسررً  إال وسررعه   ــَتع ِفِف الَّــِذيَن اَل َيِجــُدوَن ِنَكاح  }َول َيس 
ِلِه{َحتَّى يُ  ِنَيُهم  َّللاَُّ ِمن َفض  هذا السنة، يقولون  الشخص الذي ال  اعي وال رغبة له في الن  ح  [( سور  النرررور11 ] غ 

مثر  هرذا )برر ح فري حقره، يعنرري مرع القرر ر  علر  المع شرر ، مررع أن إذا  ر ن يسررتطيع أن يع شرر النسر ء ولررو لرم تكررن 
فرري األمررر االسررتحب  ، أمرر  مررن )ريرر  أن )تررزوج للضرررر مررثً ،  ل يرره رغبررة ال شررك أنرره )تجرره إليرره األمررر، وأقرر  مرر 

)تضرررر برره النسرر ء، أو )ريرر  مضرر ر  النسرر ء هررذا يحرررم فرري حقرره؛ ألن بعررض النرر س لئرر م، )تررزوج ف نررة، )رر فع لهرر  
مبلغ، ثرم )ؤذ)هر ، ويضر)ق عل)هر  لتخر لع، وتر فع لره أكثرر ممر  أعطر ه، بهرذه النيرة مرن )ترزوج، ووجر  مرن اللئر م مرن 

وج بهذه النية، هرذا يحررم الن ر ح فري حقره، ي رره فري حرق مرن يغلر  علر  ظنره أنره ال يسرتطيع مع شرر  النسر ء، )تز 
والح جة ليس   اعية، ي ره في حقه، وال شك أن اله ف الشرعي من الن  ح المو   والرحمة والسر ن، و رون المررأ  

نفسري، والطم ن)نرة ويحصر  مرن آثر ره الولر ، لب س وهو لب س له ، واالمترزاج واالخرت ط الرذي يحصر  بره السر ن ال
لكن شخص توف)  زوجته وال ق ر  له عل  مع شر  النس ء، )ري  أن )تزوج زوجة مؤنسة بس ال أكثر وال أق ، فإذا 
أخبره  ب نه ال ح جة له ب لنس ء وال ق ر  له عل  النس ء وقبل  ن  ح، وال شك أن فيه من التعر ون علر  ط عرة هللا 

م  يقو  بعضهم، هذا موجرو ، لكرن ال يحقرق الهر ف الك مر  مرن الن ر ح، يحقرق جرزء الهر ف، وهرو   -ج  وع -
أفضرر  مررن  ررون اإلنسرر ن )بقرر  أعررز ، مثرر  هررذا أفضرر ؛ ألنرره يحصرر  فيرره مررن المصرر لح..؛ ألن مصرر لح الن رر ح 



وجر  مرن تقبلره  ، هرذا مطلر ، فرإذا-عرز وجر - ث)ر  جر ًا، أقر  األحروا  أن  ر  واحر  )نشر  الثر ني فري ط عرة هللا 
 بهذا الشرط...

الررزواج أغررض للبصررر، نعررم أغررض للبصررر، بصررر مررن؟ بصررر مررن يرر تمر برر ألوامر، وينتهرري عررن  ))فإنــه أغــض((
{النواهي  َصاِرِهم  وا ِمن  َأب  ِمِنيَن َيُغضُّ ال بعرض النر س إذا  [( سرور  النرررور17 ] }ُقل لِ ل ُمؤ  إذا  ر ن ممرن ير تمر بر ألمر، وا 

ا  نظرره، وعلرر  مر  يقررو  العروام  تفتحرر  ع)ونره، برر أ يعررف، مثرر  هرذا مرر  هرو بعبررر ، نقرو   إنرره ترزوج زا  شرررهه وز 
ال  مخ  ب لق ع   الن  ح زا ، ال، نقو   هو أغض للبصر، والمخ ط  بهذا الرج  السوي الملترزم ب ح ر م الشررع، وا 

رسر  ، ونظرر فري وسر ئ  إعر م وقنروا   ومجر  ، مثر  هرذا تصور شخص تزوج امرأ  متوسطة وصر ح  نظرر وا 
الن  ح م  يح  اإلش    عن ه؛ ألن الشرع ال ب  أن )ؤخذ جميع، فإذا حص  تفري  وخل  ال تترت  اآلث ر الشرعية 
عل  هذه األوامرر، إذا أخرذ ببعضره   ون بعرض، مر   ام الن ر ح أغرض للبصرر، )بري )ترزوج ويرسر  بصرره، يقرو   

   فإنرره أغررض للبصررر((مرره، أنرر  عنرر ي زوجررة، والشرررع يقررو   البصررر مرر  يضرررن  هررذا، البصررر هررذا وجررو ه مثرر  ع 
أغض للبصر لمن أتمر ب ألوامر الشرعية، األص  فري المسرلم ولرو لرم )ترزوج )لزمره أن يغرض بصرره، لكرن الرزواج 

 يع)نه عل  تحق)ق امتث   األمر.
ي عنر ه  بعر  يفري ال شك أن الشخص الذي عن ه زوجة )خرج شهوته معه  أحسن، والمرأ  التر ))وأحصن للفرج((
ــم يســتطع))بح جتهرر  محصررنة  يسررتطع مررؤن الن رر ح، ال سرريم  مررع غرر ء المهررور  البرر ء ، لررملررم يسررتطع  ((ومــن ل

إغراء؛ ألن الصوم ب  الشرهو  ت بعرة لشرهو  األكر ، يعنري الوقرو     فعليه ب لصوم((والتك ل)ف والتبع  ، لم يستطع 
لشررهو ، والمرررا  برره الصرروم الشرررعي؛ ألن بعررض النرر س وهررذا هررو األكرر ، فررإذا قرر  األكرر  ضررعف  ا -وقررو  الشررهو -

موجو ، واألسئلة عنه  ث)ر ، يقو   م  تز ا  شهوته إال إذا ص م، لكن ه  امتثل  الصوم الشرعي مع م  )تق مره؟ 
هذا إذا تسحر أك  وقو  أسبوع، مث  هذا يف) ه الصي م؟! نعم؟ مفعو  األك  هذا الذي أكله في السحور وق  اتخرم 

ن  ثررر  األكر  مفعولرره مر  يرر تي إال بعر  صرر   الظهررر والعصرر، لكررن المسر لة ال برر  أن تضرب  بضررواب  شرررعية، مر
الصوم الذي تترتر  عليره آثر ره، الرذي )تحقرق منره الهر ف الشررعي الرذي عقبر  بره آيرة فرضرية الصري م، مر  أعظرم 

ـَياُم َكَمـا ُكِتـَب َعَلـى الَّـِذيَن ِمـن }َيا َأيَُّها الَّـِذيَن  فوائ  الصي م، أعظمه  التقوى، لعلكم تتقرون  ُكُم الصِ  آَمُنـوا  ُكِتـَب َعَلـي 
ِلُكم   ف لصري م الرذي ال يقرو  صر حبه إلر  التقروى ال تترتر  آثر ره عليره،  [( سرور  البقرر 391 ] َلَعلَُّكم  َتتَُّقوَن{} يش؟لر {َقب 

سرر ئر العبرر  ا ، الصررلوا  الخمررس يعنرري مثرر  مرر  ق)رر  فرري الصررلوا ، ومثرر  مرر  ق)رر  فرري الحررج، ومثرر  مرر  ق)رر  فرري 
م فرا  لم  ب)نهن، لكن ص   تؤ ى ب  خشوع، ب  حضور قل ، ليس لص حبه  منه  إال العشر، هذه إن  فر  
نفسه  نعمة،  )ف تكفر الس)ئة؟ ف لمقصرو  ب لعبر  ا  التري تترتر  عل)هر  آث رهر  التري ترؤ ى علر  الوجره الشررعي، 

لتري تترتر  عل)هر  آث رهر ، صري م المتقر)ن هرو الرذي يغرض البصرر، ويحصرن التي تؤ ى عل  الوجه الشررعي هري ا
الفرج، أم  يصوم بع  أن أك  م  ي فيه لم   أسبوع، يصوم ومع ذلرك يعررض نفسره للفرتن، ويقرو   أنر  وهللا جربر  
ن  ر ن اإلمسر ك مرن طلروع الفجرر إلر   الصي م م  نفع، )نفع لكن أي  صي م جرب ؟ مر  هرو صري م شررعي هرذا، وا 
غي   الشمس مجزئ ومسق  للطل ، لكنه مث  الص   ه  )نصرف صر حبه  بربعهر  بثلثهر  بنصرفه  بعشرره ؟ قر  

 -عليره الصر   والسر م-تترت  عليه بعض اآلث ر، لكن اآلث ر المرجو  مث  م  في هذا الح )  م  تترت ، النبي 
لوجه إليره، فمر  يسرم  ب لعر    السررية يفتري وجه إل  الصي م، ولو ج ز غ)ره  -الب ء –وجه من ال يستطيع الن  ح 



أهرر  العلررم بتحريمهرر ؛ ألنهرر  لررو   نرر  جرر ئز  ألمررر ب سررتعم له ،  رر  أحرر  يسررتطيعه ، وتخفررف الشررهو ، برر  تطفرررئ 
ــِذيَن ُهــم  ِلُفــُروِجِهم  فرري سررور  المؤمنررون، وأيضررً  فرري سررور  المعرر رج   -جرر  وعرر -الشررهو ، ويؤيرر  ذلررك قولرره  }َوالَّ

{*  َحاِفُظونَ  َمـاُنُهم  َواِجِهـم  أو  َمـا َمَلَكـت  َأي  فر لمفت  بره أنهر  حررام، لكرن قر  فقر ،  [( سرور  المؤمنرون 6-5 ] ِإالَّ َعَلى َأز 
ممررن يفترري خرر   القنرروا  وغ)ررره، اآلن الشرر   فرري هررذه الظررروف ال سرريم  الررذي )تعرررض  -وقرر  ق)رر -يقررو  ق ئرر  

م  هذا، م  عن ه ح  أب ًا، إال إم  زن  للفتن، وينظر في الوس ئ  مث  الغريق الذي ال )ج)   -السب حة، فإم  هذا وا 
ب لف حشة، أو ب لع    هذه، ف ضطر بعضهم إل  أن يفتي بجوازه  نظرًا للضغوط التي  -نس   هللا الس مة والع فية

إمر  هرذا أو  يعيشه  الشب  ، نقو   هذه الضغوط ال تغ)ر من األح  م شيء، تبق  محرمة، لكن إذا  ر ن ال مح)ر 
هذا نقو   ارتك   أخف الضرررين مرع االعترراف ب نره محررم، ارتكر   أخرف الضرررين أمرر مقررر فري الشررع، مرع 
أنه  تبق  محرمة، فإذا لم )بق  وس)لة إال هذا أو هذا، يعني م  ب)نك إال قت  فر ن أو أخرذ م لره، أخرذ م لره أسره ، 

  فر ن أو ت خرذ م لره، نقرو   خرذ م لره ير  أخري أسره ، مرع أن يعني م  فري من وحرة إال م رره أو ملجر  إلر  أن تقتر
 أخذ الم   حرام، ف رتك   أخف الضررين أمر مقرر في الشرع  م  هو معروف، وتبق  محرمة.

هرذا إغرراء، وهرر  هرذا إغرراء لغ ئرر ؟ ألن الهر ء ضرم)ر غ ئرر ، وعنر هم ال )جروز إغررراء  ))مـن لــم يسـتطع فعليــه((
عليك، عليك ب ذا، عليك ب لص  ، عليك ب لصي م، عليك ب لص قة، تغري ح ضر، أم  الغ ئ ، إنم  يق    عليك، 

ولررذا قرر   بعضررهم  إن التعب)ررر فيره مرر  فيرره؛ ألنرره إغررراء للغ ئرر ، نقررو   هررذا لرريس    فعليرره((غ ئر  مرر  يغرررى، وهنرر  
هرذا هرو  معشرر الشرب  ((  ير  بغ ئ ، يعني اإلتي ن بضم)ر الغ)برة هنر  لإلبهر م وإلرا   التعمريم، المغررى الح ضرر 

المغرى، ي  معشر الشب   المخ طب)ن، وفي ح مهم    من اتصف بوصفهم، فهذا إغراء لح ضر لكنه مبهم غ)رر 
 مع)ن؛ ليشم  هؤالء وغ)رهم، نعم.

سـألوا أزواج النبـي  -صـلى هللا عليـه وسـلم-أن نفرا  من أصحاب النبي  -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك 
 ال أتـــــزوج النســـــاء، وقـــــال بعضـــــهم :عـــــن عملـــــه فـــــي الســـــر، فقـــــال بعضـــــهم -ســـــلمصـــــلى هللا عليـــــه و -
))ما بال أقـوام قـالوا كـذا وكـذا، فحمد هللا وأثنى عليه وقال:  ،ال أنام على فراشي :ال آكل اللحم، وقال بعضهم :

 .أنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني((و لكني أصلي 
  -ه هللا تع ل رحم-يقو  المؤلف 

جم عررة مررن  "-صــلى هللا عليــه وســلم-أن نفــرا  مــن أصــحاب النبــي  -رضــي هللا عنــه-"وعــن أنــس بــن مالــك 
عررن عملرره ليقترر وا وي تسرروا؛  -صررل  هللا عليرره وسررلم-سرر لوا أزواج النبرري  -عليرره الصرر   والسرر م-أصررح   النبرري 

صلى هللا -"سألوا أزواج النبي الخ)ر والرغبة فيره ألنهم أمروا بذلك، وال شك أن ال اعي وال افع هو الحرص عل  
عليه الصر   -ليعملوا مث  عمله، لكن لم  أخبروا   نهم تق لوه ، وق لوا  النبي  عن عمله في السر" -عليه وسلم

غفر له م  تق م من ذنبه، ومعصوم، يعم  هرذا وهرو معصروم، إحنر   )رف بنر  ممرن )رزاو  المن ررا ؟ ال  -والس م
، وال شرك أن الب عر  هرو الرغبرة فري -عليره الصر   والسر م-م فرا ، أن نعم  أكثر مم  عمر  النبري  ب  لن  من

الخ)ررر، لكررن هرر   رر  رغبررة فرري الخ)ررر )وفررق صرر حبه  لعمرر  الخ)ررر، هرر   رر  مريرر  للخ)ررر يصرر)به؟ مرر  )لررزم إال إذا 
وجرو ه مثرر  ع مره، برر   ر ((  مررن عمر  عمررً  لريس عليرره أمرنر  فهررو  -عليره الصرر   والسر م-اسرتن بسرنة النبرري 

 الع س االبت اع    ب عة ض لة.



وهذه حجة  ث)ر من بعض ط   العلم،  ث)ر من ط   العلرم، يقرو   ير  أخري  "فقال بعضهم: ال أتزوج النساء"
تزوج   ني أح  في حلقي حب  بهذه الزوجة، و ن ، رح بن ، ج  لن ، ه  ، تعوقني عن تحص)  العلم، ال )تزوج 

ج ويبني المستقب ، ويؤمن المستقب ، وم  ) ري أن الزواج يع)نه في  راسته، يعني هن ك راحة وطم ن)نة حت  )تخر 
نفسية، يعني إذا مسك الكت   م  يسرح، يعنري  ث)رر مرن الشرب   وعنر هم هرذه الشرهو ، يعنري هري الشرغ  الشر غ  

و  موجررو ، لكررن الق سررم المشررترك أن لكث)ررر مررن الشررب  ، فتجرر ه يف ررر ب سررتمرار، وهررم )تفرر وتون، ال شررك أن التفرر 
الشرب   فرري الجملرة موجررو   الشرهو ، فتجرر ه يف رر، ومررنهم مرن يقررو   أنر  ال أتررزوج حتر  أؤمررن المسرتقب ، وأتخرررج، 
وأبني ب)  وأملك م  أ ري إيش؟ م  هو بصحيح، من أج  إيش تتخرج؟ من أج  إيش تطل  العلم؟ أليس اله ف 

عليره -بهرذا العلرم؟ نعرم تطلر  علر  وجره رغبر  فيره عرن سرنة النبري  -وع ج  -حصو  األجر والثوا  من هللا 
؟! قرر    ال أتررزوج النسرر ء، وقرر   بعضررهم  ال آكرر  اللحررم؛ ألن أكرر  اللحررم عرررف عنرر  المترررف)ن، -الصرر   والسرر م

، فبلرغ النبري اللحم ترف، ف  ي ك  اللحم ل)وفر له أجره وثوابه   م  )وم القي مة، واللحم من النعيم الذي يس   عنه
ذلك، فحم  هللا وأثن  عليه، هذه ع  ته، إذا سمع بمخ لفة أو وجر  ظر هر  هرذا مرن البير ن  -صل  هللا عليه وسلم-

ُتُمـوَن َمـا ، ومن أه  العلم ال ب  منه، وع م البي ن  تمر ن، -عليه الص   والس م-المطلو  من النبي  }الَّـِذيَن َيك 
َناِت  َبيِ  َنا ِمَن ال  ِكَتـاِب ُأوَلِئـَك{َأنَزل  ـِد َمـا َبيَّنَّـاُه ِللنَّـاِس ِفـي ال  مرن )رضر  لنفسره  ...[( سرور  البقرر 357 ] َوال ُهَدى ِمـن َبع 

بر)ن، حمر  هللا وأثنر  عليره وقر  ، مر  قر    هرؤالء خلهرم  -عليره الصر   والسر م-بهذا؟! البير ن ال بر  منره، فر لنبي 
ن بعرررض النررر س عنررر ه تصرررور اجتهررر   منررره حتررر  وصررر  األمرررر )نشرررغلون ب لعبررر   ، وي فرررون شررررهم عرررن النررر س؛ أل

وهررو مر  رأى الهرر   تقرو   علرر  شرر ن  -هرر   رمضر ن-ببعضرهم أنرره يشره  أنرره رأى الهر   وهررو مر  رأى الهرر   
إيش؟ يقو   خلهم يصومون هذا ال)وم، لو زا  )وم ي فون شرهم عن الن س، الصي م م  فيره إال خ)رر، نقرو   ال ير  

 -عليررره الصررر   والسررر م-ض الرررذي صرررنعته، ولرررذا بعرررض العبررر   الجهلرررة وضرررعوا علررر  النبررري أخررري هرررذا شرررر محررر
-أح  )  في فض ئ  القرآن، انصرف النر س وانشرغلوا عرن القررآن، )بري )ررغبهم بر لقرآن، الر )ن   مر ، فري حي تره 

 ال يقب  زي   ، وليس بح جة إل  إفك أف ك)ن، أو وضع وض ع)ن أب ًا. -عليه الص   والس م
ف لثنر ء غ)ررر الحمر ، وتفسر)ر الحمرر  والثنر ء مرن قبرر  جمهرور العلمر ء، يقولررون  الحمر  هررو  "فحمـد هللا وأثنــى عليـه"

وفري حر )    "فحمـد هللا وأثنـى عليـه"الثن ء ليس بصحيح،  م  ذ ر ذلك ابن القيم في الواب  الص) ، ب ل)  هرذا 
ذا قرر      قسررم  الصرر   ب)نرري وبرر)ن عبرر ي نصررف)ن، فررإذا قرر    الحمرر  هلل  ر  العرر لم)ن قرر    حمرر ني عبرر ي، وا 

))مــا بــال "وقـال: ف لحمر  شريء والثنرر ء شريء آخررر؛ ألنره تكررار للمح مرر   أثنر  علري عبرر ي(( قرر   الررحيم الررحمن 
وهذه هي الطريقة النبوية والمنهج الشرعي في اإلن  ر، م  يصع  المنبر يقو   فع  ف ن  "أقوام قالوا: كذا وكذا((

ن  رر ن معروفررً  عنرر  النرر س، يعنرري هررؤالء الررذ)ن قرر لوا معررروف)ن، اجتمررع الم )نررة بررن فرر ن، و  قرر   فرر ن بررن فرر ن، وا 
لررم يسررمهم ب سررم ئهم، وهررذا توجيرره وأ   نبرروي رفيررع  -عليرره الصرر   والسرر م- لهرر ، وش هررو؟ معررروف)ن، فرر لنبي 

ن مثرر  هررذا، أنرر  مرر  لررك غرررض فرري )نبغرري ألهرر  العلررم وأهرر  الحسرربة وأهرر  الرر عو  والخطبرر ء واألئمررة  لهررم يمتثلررو 
 ف ن أو ع ن، ليس لك غرض في أشخ صهم، إنم  غرضك في أن )زا  هذا الذي ارتكبوه.

وهو م  أش)ر إليه في الحر ) ، قر   بعضرهم  ال أترزوج النسر ء، وقر   بعضرهم  ال  ))ما بال أقوام قالوا كذا وكذا((
ــام،  -عليرره الصرر   والسرر م-يعنرري نفسرره  ))لكنــي((أنرر م علرر  فررراش، وبعضررهم قرر    ال آكرر  اللحررم  ))أصــلي وأن



ذا استحضرر  ف)هر  النيرة -عرز وجر -وهرذه  لهر  ممر  يعر)ن علر  ط عرة هللا  وأصوم وأفطر، وأتـزوج النسـاء(( ، وا 
وأنه  تع)ن عل  تحق)ق العبو ية ص ر  عب  ا ، إني الحتس  نرومتي  مر  أحتسر  قرومتي، بعرض النر س نرومهم 

َيُكم  َلَشــتَّى{  اتهم أوزار عبر    والربعض اآلخررر عبر ))لكنـي أصــلي وأنــام، وأصــوم وأفطــر،  [( سرور  الل)رر 4 ] }ِإنَّ َســع 
هرذا وع)ر  شر ) ؛ ألن مرن )رغر  عرن السرنة ويبتلر  ب لب عرة،  وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلـيس منـي((

ِهم  )بت ع في ال )ن  َناَها َعَلي  َتَدُعوَها َما َكَتب  َباِنيَّة  اب  َنا الَِّذيَن  }َوَره  َها َحقَّ ِرَعاَيِتَها َفََتي  َواِن َّللاَِّ َفَما َرَعو  ِتَغاء ِرض  ِإالَّ اب 
ُهم  َفاِسُقوَن{ ن  َرُهم  َوَكِثيٌر مِ  ُهم  َأج  اآلن إيش معن  اآلية؟ ورهب نية ابت عوه ؟ يعني زا وا  [( سور  الح ) 69 ] آَمُنوا ِمن 

َناَها عَ فيم  شرع لهم  َواِن َّللاَِّ{}َما َكَتب  ِتَغاء ِرض  ِهم  ِإالَّ اب   )ف ابت عوه  وم   تبن ه  عل)هم إال؟  [( سور  الح ) 69 ] َلي 
نمر   تبنرر   أو رهب نيرة ابتر عوه  مرر   تبن هر  علر)هم وي ررون االسرتثن ء منقطرع؟ رهب نيررة ابتر عوه  مر   تبن هرر  علر)هم، وا 

و   إن األص  أنه  م   تب ، لكنه   تب  بع  مر  ابتر ع ، عل)هم ابتغ ء رضوان هللا فيم  شرع لهم، ومنهم من يق
ال م  هو واضح؟نعم؟   فص ر  مم  ألزموا به أنفسهم   لنذر، يعني اإلش    في اآلية واضح وا 

 طالب:........
ط) ، ورهب نية ابت عوه ، يعني االبت اع في ال )ن عم  أي عم  شرعي )بتغ  به وجه هللا ويتعب  بره، ولرم يسربق 

ال لررره شررر رعية فررري نرررص شررررعي، ورهب نيرررة ابتررر عوه  مررر   تبن هررر  علررر)هم إال ابتغررر ء رضررروان هللا هررر  هرررذا متصررر  وا 
منقطررع؟ يعنرري هرر  المسررتثن  مررن جررنس المسررتثن  منرره أو مررن غ)ررره؟ فتكررون إال بمعنرر  لكررن إذا قلنرر   االسررتثن ء 

هذه الرهب نية ابت عوه  في أو  األمر منقطع، إذا قلن   االستثن ء متص  والمستثن  من جنس المستثن  منه، قلن   
ثم  تب  عل)هم، وص ر ف)ه  ابتغ ء رضوان هللا، لكن منهم من رع ه  حق رع )ته ، ومنهم من فرط ف)ه ، مث  من 
)لزم نفسه بنذر، )نذر أن يصوم شهر، ثم بع  منهم من يفي بنذره، ومنهم من يفرط، في ثم بهذا النذر، ال سيم  إذا 

  مرن نرذر أن يشرق، مثر  مرن نرذر صري م عشرر سرنوا  متت ليرة، ال شرك أنره شرق علر  نفسره، و   ن المنرذور ممر 
وهنرر  الرغبررة عررن السررنة ال شررك أن مررن )رغرر  )بتلرر  بب عررة، هررذا شرريء مشرر ه  ومجررر ، ولررم  يطيررع هللا فليطعرره((

عل  الخ)ر )زي  تخف  سنة إال بسب  قي م ب عة، هذا شيء يش ه ه اإلنس ن من نفسه، أحي نً  من حرص اإلنس ن 
في الق ر المح  ، أ مر بذ ر مع)ن عل  ح  مع)ن بع   مع)ن ف)زي  من ب   االحتي ط، ويم ن غف ، يم ن نسي، 
ثم )بتل  بنسي ن ذ ر آخرر، وهرذا شريء مجرر ، قر  يقرو  ق ئر   إن الزير    علر  األمرور المحر    شررعً  مقررر أنره 

   احتيرر ط مررثً ، أو لعلرره أخرر  ب لعرر  ، أو أخرر  ب لررذ ر اللرري هررو ب عررة، لكررن أحي نررً  إذا  رر ن يفعلرره اإلنسرر ن مررن برر
المقصو  من الذ ر التذ ر وزا  ب   م  يقر   لره  سربح م ئرة، مرن قر    سربح ن هللا وبحمر ه م ئرة مرر ، يقرو   نزير  

إال هللا  عشر أو عشرين من ب   الت ك  أنن  أكملن  الع  ، منهم من يستروح إل  جواز مث  هذا بم  ج ء في ال إله
وح ه ال شريك له، له الملرك ولره الحمر ، وهرو علر   ر  شريء قر )ر،  تر  لره، ومحري عنره، ورفرع، وحفرظ... إلر  
آخره، ولم ير    أحر  ب فضر  ممر  جر ء بره إال أحر  جر ء بمثلره أو زا ، فهرذا )تمسرك بره مرن يقرو  بجرواز الزير    فري 

ألصر  فري الرذ ر مطلرق، لكرن المجرر  أن مرن األمور التي أصله  مطلق ثرم حر    فري بعرض النصروص؛ ألن ا
)زي  يحص  لره خلر  مرن جهرة أخررى، مرن خررج عرن حر  السرنة ابتلري، فعلر  اإلنسر ن أن يحررص أن يسرتن بسرنة 

، وبعررض -عليرره الصرر   والسرر م-، ويهترر ي به يرره، وال يعمرر  إال بمرر  ثبرر  عنرره -عليرره الصرر   والسرر م-النبرري 
ثرروا  عظرريم، أو أمررر وعرر  جرر ء فري نررص ال )ثبرر ، فيقررو  نقررو  هررذا أصررله النر س مررن رغبترره فرري الخ)ررر قرر  )بلغره 



ال لن نحررم األجرر علر  أي حر  ، فمثر  هرذا ال شرك  ال ذ ر، وج ء فيه هذا الخبر، إن ثب  به  ونعم  وا   ع ء وا 
نري ، يع-عليره الصر   والسر م-أن ال اعي إليه ش   الرغبة واالحتي ط، لكن األص  أن السنة مر  ثبر  عرن النبري 

عليره الصر   -بشرط الثبو ، أم  م  لم )ثب  ليس بسنة، و   شيء عل  حس   شيء آخر،  م  ذ رنر ، فر لنبي 
برر)ن ووضررح أن مررن رغرر  عررن سررنته فلرريس منرره، ولرريس فرري التعررز  خ)ررر، وقرر  قرر   عمررر بررن الخطرر    -والسرر م

ال يسررتطيع أن )تررزوج لعرر م لشررخص  إنمرر  يمنعررك عررن التررزويج عجررز أو فجررور، إيررش اللرري يمنررع الشرر  ؟ إال أنرره 
ال شخص عن ه الرغبة وعن ه القر ر ، بر  عنر ه شر   الشرهو ، بر  عنر ه  ق رته عل  الب ء ، أو ألنه وج  م  يغنيه، وا 

حرر   -رضرري هللا عنرره-غلمررة، ثررم بعرر  ذلررك قرر  ر علرر  أن )تررزوج فرر  )تررزوج، إيررش اللرري يمنعرره؟ وهررذا مررن عمررر 
 لهؤالء الشب   عل  الزواج، نعم.

مــان بــن علــى عث -صــلى هللا عليــه وســلم-قــال: رد رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-د بــن أبــي وقــاص وعــن ســع
 .مظعون التبتل، ولو أذن له الختصينا

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
علــى عثمــان بــن  -صــلى هللا عليــه وســلم-قــال: رد رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-"عــن ســعد بــن أبــي وقــاص 

أن )تبت  وينقطع عن م ذ ال ني   لهر  بمر  فري ذلرك  -عليه الص   والس م–من النبي  ألنه طل  مظعون التبتل"
الن  ح، فترك الن  ح تبت ، ومرريم البترو ؛ ألنهر  لرم تترزوج، ويقر    ف طمرة البترو  أيضرً  النقط عهر  عرن الر ني  إلر  

جر ء  ان بـن مظعـون التبتـل"على عثمـ -صلى هللا عليه وسلم-"رد رسول هللا عم  اآلخر  عل  الوجه الشرعي، 
{في سور  المزم    -ج  وع -األمر ب لتبت  في قوله  ِتيال  ِه َتب  عليره -وهنر  ر  النبري  [( سور  المزم 9 ] }َوَتَبتَّل  ِإَلي 

{عل  عثم ن بن مظعون التبت ، في اآلية   -الص   والس م ِتيال  ِه َتب  َم َربِ َك َوَتَبتَّل  ِإَلي  ُكِر اس   [( سور  المزم 9 ] }َواذ 
فرر نقطع إلرر  ذ ررر هللا وشرر ره وعب  ترره، لكررن علرر  الوجرره المرر مور برره، واإلكثرر ر مررن التعبرر  لرريس بب عررة، أبرر ًا، لرريس 

عليره الصر   -يعني لو ق   شرخص  المحفروظ عرن النبري    أعني عل  نفسك ب ثر  السجو ((بب عة، ويشه  له  
ن شررئ  فقرر   خمسرر)ن، لكررن أكثررر مررن ذلررك تصررلي ومرر  جرر ء الترغ)رر  فيرره أربعرر)ن ر عررة فرر -والسرر م ي ال)رروم، وا 

  أعنري ث ثم ئة ر عة في ال)وم والل)لة، هذا محفوظ عن بعض السلف، محفروظ عرن بعضرهم، لكنره يشرمله عمروم 
 ،-ج  وع -وأيضً  لو أن اإلنس ن شغ  نفسه ب لذ ر، ال )زا  لس نك رطبً  بذ ر هللا  عل  نفسك ب ثر  السجو ((

لثنرر ء علرر  هللا وشرر ره فرري  رر  محفرر ، و رر  مجلررس، وهررو خرر لي، هررذا تبترر ، وهررذا التبترر  مطلررو ، وهررو ويلهررج ب 
{الم مور به في اآلية،  ِتيال  ِه َتب  َم َربِ َك َوَتَبتَّل  ِإَلي  ُكِر اس  أم  أن تتبت  تقبر  علر  عبر  ا  علر   [( سور  المزم 9 ] }َواذ 

 ك  في سب)  ذلك بعض المحظورا  ف .غ)ر الوجه الشرعي، وتترك م مورا ، وق  ترت
ب لتبترر ، يعنرري بترررك الن رر ح، وترررك مرر ذ الرر ني ، واالنقطرر ع بنسرربة م ئررة ب لم ئررة إلرر  اآلخررر ، وترررك  "ولــو أذن لــه"
َيا{يقررو    -جرر  وعرر -الرر ني ، وهللا  ن  ــدُّ ــَن ال ــيَبَك ِم ــنَس َنِص ــذلك يقررو    [( سررور  القصررص99 ] }َواَل َت ــه ب ــو أذن ل "ل

التبت  )تررك الن ر ح، لتر روا الن ر ح ومر  يطلر  الن ر ح، أو يطلبره الن ر ح، وجميرع األمرور الموصرلة إلر   "الختصينا
الن رر ح مررن األسرر س، الختصرروا، ولررذا الخصرر ء ببنرري آ م حرررام، أجرر زه أهرر  العلررم ب لنسرربة للبهرر ئم لغرررض ولهرر ف، 

 لتتط)  اللحم وشبهه، وهللا أعلم.
 رسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه و 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2كتاب النكاح ) - شرح: عمدة األحكام

شرررح حرر )     ال )جمررع الرجرر  برر)ن المرررأ  وعمتهرر ..(( وحرر )     إن أحررق الشررروط أن توفرروا برره مرر  اسررتحللتم برره 
" وحررر )     ال ترررن ح األيرررم حتررر  ..وحررر )   "نهررر  عرررن ن ررر ح المتعرررة ،وحررر )   "نهررر  عرررن الشرررغ ر" ،الفرررروج((
 ( وح )     أتري )ن أن ترجعي إل  رف عة؟..(. تست مر..

 عب  الكريم الخض)ر  الش)خ
 

 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 يخنا وللحاضرين:وغفر له ولش -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 ))أو تحبين ذلـك؟((عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول هللا أنكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال: 
))إن : -صـلى هللا عليـه وسـلم-فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني فـي خيـر أختـي، فقـال النبـي 

قلـت: نعـم،  ))بنـت أم سـلمة؟((بنـت أبـي سـلمة، قـال:  قالت: فإنـا نحـدث أنـك تريـد أن تـنكح ذلك ال يحل لي((
))إنها لو لم تكـن ربيبتـي فـي حجـري مـا حلـت لـي، إنهـا البنـة أخـي مـن الرضـاعة، أرضـعتني وأبـا سـلمة قال: 

قــال عــروة: وثويبــة مــوالة ألبــي لهــب، كــان أبــو لهــب أعتقهــا  ثويبــة، فــال تعرضــن علــي بنــاتكن وال أخــواتكن((
فلما مات أبو لهب أوريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: مـاذا لقيـت؟  -عليه وسلم صلى هللا-فأرضعت النبي 

 قال له أبو لهب: لم ألَق بعدكم خيرا ، غير أني ُسقيت في هذه بعتاق ثويبة.
 الحيبة: الحالة بكسر الحاء.

ه أجمع)ن. يقو  وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبالحم  هلل ر  الع لم)ن، 
  -رحمه هللا تع ل -المؤلف 

وهري ب لحبشرة، وهري التري  -عليره الصر   والسر م-أم المرؤمن)ن تزوجهر  النبري  "وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان"
"أنهــا قالـت: يــا رســول هللا أنكـح أختــي بنــت أبــي طلر  أبرو سررفي ن تج )ر  عقرر ه  بعر  أن أسررلم  مر  فري الصررحيح 

يعنري  "))أو تحبـين ذلـك؟!(("قـال: تعني عز  بن  أبي سفي ن صرخر برن حرر   ح أختي""أنكوأسمه  عز   سفيان"
"فقلـت: نعـم لسـت تعجر     أو تحبر)ن ذلرك؟!((هذا خ ف م  جب  عليره النسر ء، يعنري النسر ء ال )رر ن الضررا  

ذا   ن األمر ال ب  منره فر ألقربون أ لك بمخلية" ولر  بر لمعروف، يعني لن تترك لي وح ي، ال ب  من المزاحمة، وا 
يعنرري مثلمرر  يقررو  العرروام  إذا أكرر  زا ك فرحرر ، رايررح رايررح مرر  فرري ف ئرر  ، فتقررو   لسرر  لررك بمخليررة، أي لسرر  لررك 

وهرذا ال شرك أن فيره  "فأحـب مـا شـاركني فـي خيـر أختـي"بمترو ة، لن أترك وح ي، وم   ام األمرر ذاهر  ذاهر  
توجر  بر)ن األج نر ، لكرن ال شرك أنره إذا  ر ن الخير ر بر)ن النصح ألخته ، وهذه الغ)ر  توج  ب)ن األخوا  مث  م  

األخرر  واألجنبيررة فرر لخ)ر إنمرر  يطلرر  لألخرر  أكثررر مررن األجنبيررة، وهررذا إذا صررف  القلررو ، أمرر  إذا  خرر  القلررو  



الغررربش والخلررر  ال، تتحمررر  البع)ررر   وال تتحمررر  القريبرررة، واألثرررر المترتررر  علررر  مشررر ر ة القريررر  إن لرررم )بنررر  علررر  
 شررك أنرره أشرر  مررن األثررر مررن مشرر ر ة البع)رر ، ألن البع)رر  أمررره سرره ، إذا وجرر  أ نرر  إشرر    انحلرر  المسرر محة ال

الشر ة، وال )ترت  عل  ذلك أثر، لكن لو تش رك زي  وعمررو، زير  مرن تمريم، وعمررو مرن طري فري تجر ر ، حصر  
يق ن، وحصر  مشر كلة، ب)نهم  خ ف انته  اإلش    انفض  الشر ة، لكن لو تش رك زي  وعمرو وهمر  أخروان شرق

ال شك أن األثر لن تنقضي بفض الشرر ة، قر  ي رون ف)هر  قطيعرة، ولرذا جر ء تحرريم الجمرع بر)ن األختر)ن، بخر ف 
األجنبي   لم  )ترت  عليه من المش حنة، هن  أم المؤمن)ن تقرو   لسر  لرك بمخليرة، ومر   ام المسر لة  )رن مر  هري 

عليره الصر   -هرذه المسر لة مرن ن حيرة الر ني ، ترير  أن تصرح  النبري  بتنظر إل)ه  من ن حية ال ني ، ال تنظر إلر 
مثرر  مرر  حصرر  مررن صررحبة، وهرري ليسرر  الصررحبة الع مررة الترري تحصرر ، هرري ح صررلة الصررحبة الع مررة،  -والسرر م

لكررن صررحبة خ صررة، ف مهرر   المررؤمن)ن وضررعهن غ)ررر وضررع النرر س، وأمررن النرر س علرر  أخيرره، يعنرري علرر  مررر 
ة أمررن النرر س علرر  أخيرره مررن هررو؟ موسرر ، طلرر  النبررو  ألخيرره، وهررذه تريرر  الخ)ررر ألختهرر  الترر ريخ منررذ برر ء الخليقرر

لمرر ذا؟  ))إن ذلــك ال يحــل لــي((": -عليــه الصــالة والســالم-"وأحــب مــن شــاركني فــي خيــر أختــي، فقــال النبــي 
ِن{منصرروص فرري القرررآن  ــي  َت َن اأُلخ  ــي  ــوا  َب َمُع خترر)ن حرررام، بررنص القرررآن فرر لجمع برر)ن األ ( سررور  النسرر ء[61]  }َوَأن َتج 

القطعررري، وعليررره اإلجمررر ع، الجمرررع ب)نهمررر ، ب إلجمررر ع محررررم بررر)ن أهررر  العلرررم، لكرررن االحتمررر   أن تكرررون مررر  بلغررر  
ن  رر ن بع)رر ًا؛ ألنهرر  فرري ب)رر  النبررو ، والتحررريم لرريس فرري حرر )  يقرر    بلغهرر  أو مرر  بلغهرر ،  التحررريم، هررذا احتمرر   وا 

ق  )خف  بعض القرآن عل  بعض الن س، )خف  بعض القرآن ألنه م   لهم  التحريم في القرآن، وق  ق)  بهذا، نعم
ن  حفظ القرآن   مً  في أو  األمر، إنم  جمع القرآن أربعة  م  هو معروف، فيحتمر  أنره خفري عل)هر  التحرريم، وا 

ال   ن  مث  هذه المس ئ  العملية تعرف ب لضرور  من ال )ن، هذا أمر عملي، يعني م  هي بمسر لة معر م   ، وا 
تتعلق ب لزراعة، وم  له  ع قة ب لزارعة، هذا قو ، ومنهم من قر    إن أم حب)برة تصرور  أن الجمرع بر)ن األختر)ن 

بر ل)  اسررت الله ، اسرت ل  برر ي شرريء؟ ب نره )ريرر  أن )ترزوج رب)بترره، والرب)بررة  -عليره الصرر   والسرر م-مرن خواصرره 
عليره الصر   -لرب)برة، الرب)برة محرمرة فري القررآن، ق لر   النبري محرمة في القرآن، فلم  ظنر  أنره )رير  أن )ترزوج ا

له خص ئص في الن  ح، يعني مثر  مر  جر ز لره أن )جمرع بر)ن تسرع، )جروز لره أن )جمرع بر)ن األختر)ن،  -والس م
"وأحب من شاركني في خير أختي، ويجوز له أن )تزوج الرب)بة، يعني له خص ئص في الن  ح، فلعله  ظن  هذا 

ألنرره منصرروص عليرره فرري القرررآن، وال يرر تي مرر   "))إن ذلــك ال يحــل لــي((: -عليــه الصــالة والســالم-بــي فقــال الن
إشر عة،  "قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تـنكح بنـت أبـي سـلمة"بح م  ون غ)ره  -عليه الص   والس م-)خصه 

اإلشر عة، ومثر  هرذه اإلشر ع   واإلش ع   ولو  ثر ن قلوهر  ال تف)ر  العلرم، هرذا فري ب)ر  النبرو  عر  ، سرمع  هرذه 
التي )هتم له  بعض النر س ال شرك أنهر  يصر)ر لهر  رواج،   إلشر عة التري انتشرر  فري الم )نرة، و خلر   ر  ب)ر  

في المشربة  -عليه الص   والس م-طلق نس ءه، وأ) وا هذه اإلش عة ب عتزاله  -عليه الص   والس م-أن النبي 
عتررز ، ووجر  هررذا الخبررر، ولعر  الخبررر فرري أولره مقرررون برر لترجي، ثرم حررذف حرررف لمر  آلرر  مررن نسر ئه شررهرًا، رأوه ا 

 النبي لع  ق    الن س بعض فلع  المشربة، في واعتز  شهرًا، نس ئه من آل  -والس م الص   عليه- النبي ،الترجي

 مرن تسرع وعنر ه لةمسرتق غرفرة فري وينر م االعترزا ؟ إلر  الر اعي وش اعترزلهن، نسر ءه، طلرق -والس م الص   عليه-

  لعر ( حرذف  والنقصر ن، الزير    تقبر  تعرفرون  واألخبر ر )رنقص والرذي )زير  الرذي النر س ثم نس ءه، طلق لعله النسو ؟



 وغ)رررهم المنرر فق)ن مررن المغرضرر)ن بعررض ي ررون  وقرر  نسرر ءه، طلررق -والسرر م الصرر   عليرره- النبرري أن بعضررهم فجررزم

- النبري أطلرق فسر لهم  المنبرر، حرو  مجتمعون  والن س -عنه هللا رضي- الخط   بن عمر ف خ  الخبر، هذا أش ع
 ترر اولته  ولررو ن قلوهرر   ثررر ولررو ف إلشرر ع   اإلشرر ع  ، فلنحررذر إشرر عة، نعررم، قرر لوا  نسرر ءه؟ -والسرر م الصرر   عليرره

 حت  ألن ،قيمة له  م  حس إل  تستن  لم إذا سم ع، أو رؤية حس، إل  تستن  لم م  قيمة، له  م   له  اإلع م وس ئ 

 تتق . األمور هذه مث  أن المقصو  نعم خبره، يقب  ال من خبر يقب  ق  )خطئ، ق  )هم، ق  الثقة
 أن "تريـد  ر  أسرمه  ذر ، فقر    بعضرهم صرحفه   ر ، وأسرمه  سـلمة" أبي بنت تنكح أن تريد أنك نحدث فإنا "فقالت:

 سرلمة أبي بن    ن  إن ألنه  االستثب  ؛ في زي    (("سلمة؟ أم ))بنت "فقال: )تثب  أن ف را  سلمة" أبي بنت تنكح

ن وجهر)ن، مرن التحرريم ج ء سلمة أم من  أبري بنر  قر    مر  واحر ، وجره مرن التحرريم ي رون  سرلمة أم غ)رر مرن   نر  وا 

 عليره- النر س أذهر ن فري أح  مره ويثبر  ويقررر )ؤ   أن )ري  لكن اإلش   ، وانته  الرض عة من أخي وسلمة سلمة،

 .-والس م الص   عليه- إليه نز  م  بي ن تم م من وهذا ،-والس م الص  
 القررآن، فري عل)هر  منصروص هي التي "حجري(( في ربيبتي تكن لم لو ))إنها فقال: نعم، قلت: سلمة، أم بنت "قال:

 لقررآنا فري عل)هر  منصروص يعنري  رذلك، تكرن لم لو لي(( حلت ما حجري  في ))ربيبتي عل)ه  المجمع المحرم   من

   إنهر  الروال   مرن النسر  مرن يحررم مر  الرضر عة مرن ويحررم الرضـاعة(( مـن أخـي البنـة ))إنهـا لمر ذا؟ لري، حل  م 

 مررن أفصررح برر لفتح والحجررر الحجررر، حقيقررة )لررزم وال ب)ترري، فرري عنرر ي يعنرري حجررري، فرري الرضرر عة(( مررن أخرري البنررة

 اآلن الرضرر عة(( مررن أخرري البنررة   إنهرر  النسرر ء[ سررور  (61]  وِرُكم{ُحُجــ ِفــي الالَِّتــي }َوَرَبــاِئُبُكمُ  لرري(( حلرر    مرر  الكسررر

 لره )ررون  مر  الجمهرور الجمهرور، عنر  لره مفهروم ال لره؟ مفهروم ال أو مفهروم لره مؤثر وصف هو ه  حجري" "في الق) 

 فري ألصر ا هرذا وعن )تره، رع )ته، تح  ب)ته، في عن ه يعني حجري((   في وقوله  الزوجة، بن  هي الرب)بة مفهوم،

 عنرر  أمرك، عنرر  اجعل)هر  بهر ، ع قررة لري مرر  هرذه البنر  قرر    المررأ  هرذه تررزوج لمر  اشررترط أنره افتررض لررو لكرن الرب)برة،

 ومرنهم العلرم، أه  جمهور عن  ذلك له ليس )تزوجه ؟ أن له ه  ب لشرط، والتزم  منه ، علي م  أعم مه ، عن  أب)ه ،

 لره وأخوالهر  أعم مهر  عنر  أو أجر ا ه ، عنر  أو آخرر، بلر  فري ترب  حجره في تكن لم فإذا مؤثر، الوصف إن ق    من

 العلرم أهر  ع مرة لكرن العلرم، أهر  مرن وجمرع ط لر ، أبري برن وعلري الخطر  ، برن لعمرر ونسر  بهرذا، ق)  )تزوجه  أن

 له. مفهوم ال أنه عل 
 الرب)برة العقر ، بمجر  البن  زوج عل  رمتح واألم ب ل خو ، نعم؟ ب ل خو ؟ أو ب لعق  األم زوج عل  تحرم الرب)بة اآلن

 هرذا بر)ن فرق  لم ذا التفريق؟ في السب  ) رك أح  في العق ، بمجر  البن  زوج عل  تحرم واألم ب ل خو ، إال تحرم م 

  وهذا؟
 الطالب:........

  )ف؟
 الطالب:........

 قبر  األم فري )رغر  قر  ع رس، وال لبنر ا ترؤثر قر  أنهر  األم طبرع مرن ومعرروف ب مهر  ال خو  قب  البن  في )رغ  ق 

ال ظر هر الفرق  نفسه ، عل  األم تؤثر ال البن  أن ومعلوم ب لبن  ال خو   رب)بتري تكرن لرم لرو   إنهر  ظر هر؟ هرو مر  وا 

 فرري النسرر ، مررن يحرررم مرر  الرضرر عة مرن يحرررم أنرره ومعلرروم الرضرر عة(( مررن أخرري البنرة إنهرر  لرري، حلرر  مرر  حجررري  فري



 الملررك بمجررر  ب)نهمرر  للجمررع ب لنسرربة أمرر  اليمرر)ن، وملررك إجمرر ع الحرائررر فرري األخترر)ن، برر)ن مررعالج فرري األولرر  المسرر لة

 وال الرروطء، فرري ب)نهمرر  الجمررع )جرروز ال الرروطء لكررن أخترر)ن يشررتري  اتف قررً ، )جرروز  إجم عررً ، )جرروز )جرروز؟ مرر  أو )جرروز

 مف رقته . بع  إال أخته  يط  أن يط ، أن له )جوز
 هنر ؛ الفصر  )لرزم وال المفعو ، عل  الي ء، عل  معطوف أب  سلمة(( وأبا أرضعتني ضاعة،الر  من أخي البنة ))إنها

 )ج . ال النص  ضم)ر أم  الفص ، وج  رفع ضم)ر   ن لو لكن نص ، ضم)ر ألنه
ن    متصررررررررررر  رفرررررررررررع ضرررررررررررم)ر علررررررررررر  وا 

 المنفصرررر  ب لضررررم)ر ف فصرررر  عطفرررر  
 

 .سلمة(( وأب    أرضعتني ق    ولذا ف ص ، إل  يحت ج ال النص  لضم)ر ب لنسبة أم 
يعنري هر  أم سرلمة عرضر  بنتهر  أو هرذا مجرر   أخـواتكن(( وال بنـاتكن علـي تعرضن فال لهب، ألبي موالة ))ثويبة

  تعرضرررن علررري بنررر تكن وال فررر  إشررر عة؟ وقررر  تكرررون اإلشررر عة مبنيرررة علررر  مثررر  هرررذا العررررض، بررر ل)  أنررره قررر    
أن يحسرم المر    لرئ  تعررض أم سرلمة؟ علر   ر  حر   قر  يحتر ج أرا   -عليره الصر   والسر م-أو أنره  أخواتكن((

لبعض األلف ظ ولو لم ي ن له  اعي وال ب عر  للت ك)ر ، "ال )رذ رون بسرم هللا الررحمن الررحيم فري أو  قرراء  وال فري 
 سرف ن   إن الشرمس والقمرر آ)تر ن مرن آير   هللا ال )نآخره " آخر القراء  م  تحت ج إلر  بسرملة، لكرن لت ك)ر  النفري 

م  في أح  قر    إن الشرمس تن سرف لحير   أحر ، لكرن للت ك)ر ، وهنر  المن سربة ظر هر ؛ ألن  لمو  أح  وال لحي ته((
هرررذه البنررر  أشررريع أنررره )تزوجهررر ، وقررر  تكرررون هرررذه اإلشررر عة مبنيرررة علررر  عررررض في رررون مرررن بررر   التنصررريص علررر  

ولرو لرم تعررض  -عليره الصر   والسر م-نبي وق  ي ون أرا  ال   ف  تعرضن علي بن تكن وال أخواتكن((المطلو  
 أرا  حسم الم   ، ويري  أال يعرض عليه شيء ممن ال يح  له. -أم سلمة

، مر   علر  الكفرر نسر   هللا -عليره الصر   والسر م-أبرو لهر  عرم النبري  قال عروة: "وثويبة موالة ألبـي لهـب""
سررب  العتررق أنهرر   ة ألبــي لهــب كــان أبــو لهــب أعتقهــا""مــوالالع فيررة، ونزلرر  فيرره السررور  الك ملررة، فيرره وفرري امرأترره 

 -عليررره الصررر   والسررر م-، بشرررر  أبررر  لهررر  سررر) ه  بررروال   النبررري -عليررره الصررر   والسررر م-بشررررته بررروال   النبررري 
فلم  م   أبو لهر ..، ثويبرة هرذه جر ء  فري السر)ر أن النبري  "-صلى هللا عليه وسلم-"فأرضعت النبي ف عتقه ، 

  ن ي رمه ، و  ن  ت خ  عليه ألنه  أمه من الرض عة بع  م  تزوج خ )جة، بع  زمن،  -لس معليه الص   وا-
 بع   هر طوي ، و  ن )رس  إل)ه  الصلة من الم )نة بع  م  ه جر، إل  أن   ن سنة سبع بع  فتح خ)بر م ت .

أو  هإرضر عي عتقه  قبر  يعن أعتقه  ف رضع ، "-صلى هللا عليه وسلم-"كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي 
صـلى هللا عليـه -"فأرضـعت النبـي  العترق فرور الروال   قبر  الرضر عة قب ، العطرف ب لفر ء، ومعلروم أن ؟نعم ؟بع ه
من مي بع   لم  م   أبو له  رأ)ته في  العب س يقو  رآه بشر حيبة" هفلما مات أبو لهب أريه بعض أهل -وسلم

ع فية، إذا   ن هرذا عر و الر عو  إال أنره مر   علر  الكفرر فري شرر حر  ، حو  في شر ح  ، نس   هللا الس مة وال
إال أنره لرم يسرلم وهرو فري  -عليره الصر   والسر م-وأخوه أبرو ط لر  الرذي نصرر هللا بره الر عو ، و افرع عرن النبري 

 ضحض ح مرن نر ر، وفري روايرة  عليره شرراك ن مرن نر ر يغلري منهمر   م غره، ف )رف بعر و الر عو  هرذا؟! نسر   هللا
"قال: مـاذا لقيـت؟ قـال أبـو لهـب: لـم والح)بة  ب سر الح ء الح لرة  "أريه بعض أهله بشر حيبة"الس مة والع فية 
هذه رؤي ، لكنه  ال شك أنه  من المقطوع به أنه لم )لق  خ)رًا، ولن )لق  خ)ررًا، مر   ام مر   علر   ألَق بعدكم خيرا "

وأشر ر إلر  النقرر  التري تحر  إبه مره، يعنري بر)ن  ذه بعتاقـة ثويبـة""لم ألَق بعدكم خيرا  غير أني سقيت من ه فره 



اإلبهر م والتري تل)هر ، النقرر  هرذه، لرو بعرض النر س عر    يصر)ر مر  فيره نقرر ، إذا صر ر ملريء مر  يصر)ر ف)هر  نقررر ، 
َكـاِفِريَن{"سقي" يعني هر  هرذا يعر رض  َمُهَمـا َعَلـى ال  م هرو مر  طلر  مرن أهر  ؟ نعر[( سرور  األعرراف57 ] }ِإنَّ َّللا َ َحرَّ

ــا َعَلــى الجنررة مررن قبرر  أهرر  النرر ر أن يسررقوهم مررن المرر ء أو ممرر  رزقهررم هللا؟ إيررش  رر ن الجرروا ؟  َمُهَم }ِإنَّ َّللا َ َحرَّ
َكاِفِريَن{ السقي حرام عل  الك فرين، لكن هذا خ ص ب بي له  م  ف   لره، يعنري هر  الكر فر  [( سور  األعراف57 ] ال 

ـَبَطنَّ َعَمُلـَك{ ؟ وم  منعهم أن تقب  منهم... إال أنهم  فروا، ال يقب  مرنهم،تنفعه نفق ته وص ق ته َت َلَيح  ـَرك   }َلِئن  َأش 
أن سرق ه فرري النقرر  الترري بر)ن اإلبهرر م والتري تل)هرر ، نقرر  قرر   -جرر  وعر -لكررن هرذا مررن فضر  هللا  [( سرور  الزمرر65 ]

الم ء وقلته، لو )لغ فيه ولوغ انته ، نعم عل   ر  حر   تكون  ث)ر من الن س م ..، إش ر  إل  حق ر  م  سقي من 
ِفـُر َمـا ُدوَن َذِلـَك ِلَمـن َيَشـاء{الكفر ش نه عظيم، والك فر مخل  في الن ر  َرَك ِبِه َوَيغ  ( 49 ] }ِإنَّ َّللا َ اَل َيغ ِفُر َأن ُيش 

تري تكرون فري آخرر الزمر ن يصربح والكفر ترى ي  إخوان م  هو ب مر صع ، ال سريم  فري أير م الفرتن ال [سور  النسر ء
 الرج  مؤمن ويمسي   فر، ويمسي مؤمن ويصبح   فر، فعل  اإلنس ن أن يس   ربه الثب   عل  ال )ن.

 يقو    -رحمه هللا تع ل -ابن القيم 
نهرررررررررررر   وهللا مرررررررررررر  خرررررررررررروفي الررررررررررررذنو  وا 

 لعلرررررررررررررر  سررررررررررررررب)  العفررررررررررررررو والغفررررررررررررررران     ج
 ج

 ر.الذنو  تح  المش)ئة، لكن اإلش    في األمر اآلخ
 لكرررررررن خررررررروفي أن )زيرررررررغ القلررررررر  عرررررررن

 ج

 تح رررررررررررررريم هررررررررررررررذا الرررررررررررررروحي والقرررررررررررررررآن   
 

فعلرر  اإلنسرر ن أن ي ررون خ ئفررً  مررن سرروء الع قبررة، وهررذا  )رر ن السررلف، مرر  قرر    وهللا نحمرر  المطلررق علرر  المق)رر ، 
ن أحر  م ليعمر  بعمر  أهر  الجنررة ونر من مثر  مر  يصرنع  ث)رر مرن النر س؛ ألنره جرر ء فري حر )  ابرن مسرعو      وا 

وجررر ء فررري الروايرررة  مررر  ي رررون ب)نررره وب)نهررر  إال ذراع فيسررربق عليررره الكتررر   فيعمررر  بعمررر  أهررر  النررر ر ف)ررر خله ((حتررر  
بعض الن س عل  الج    يقو   نحم  المطلق عل  المق) ، وأن  أعم  برإخ ص مر     فيم  )ب و للن س((األخرى  

)ن هررم أحسررن منررك عمررً ، وأكثررر منررك هرو أجرر ..، وأنرر ..، يضررمن الع قبررة، هررذا الكرر م لرريس بصررحيح، السررلف الررذ
 -ج  وعر -إخ صً ، وأتقن للعم  )خ فون، ف)نبغي لإلنس ن أن )خ ف من سوء الع قبة، وأن ي ثر من سؤا  هللا 

 أن يحسن خ تمته، وهللا المستع ن.
رأة ))ال يجمـع الرجـل بـين المـ: -صـلى هللا عليـه وسـلم-قال: قال رسـول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 

 .وعمتها، وال بين المرأة وخالتها((
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

))ال يجمـع الرجـل بـين المـرأة : -صلى هللا عليـه وسـلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-"عن أبي هريرة 
أو خ لررة عمرة لألخررى   ال )جمرع الرجر  فرري وقر  واحر  بر)ن زوجترر)ن إحر اهم "وعمتهـا، وال بـين المــرأة وخالتهـا((

ن حص  عل  الوالء والترت)  ف لث نية عق ه  ب ط ، والجمع )ررا   له ، فإن حص  العق  عل  االثنت)ن معً  بط ، وا 
به في آن واح ،   ألخت)ن، فلو   ن  عن ه امرأ  توف) ، لره أن )ترزوج أختهر ، أو طلقهر  لره أن )ترزوج أختهر ،  مر  

، و رذلك إذا  ر ن عنر ه عمره لره أن )ترزوج بنر  -رضري هللا عنره-مع عثمر ن  -عليه الص   والس م-فع  النبي 
أخ)ه  أو بن  أخته ، له ذلك بع  أن يف رق األول ، أم  الجمع ب)نهم  في وق  واح  في عصمته فهذا محررم بهرذا 

 مرر  أنرره ال )جرروز لرره أن )جمررع برر)ن األخترر)ن  ررذلك ال )جرروز أن    ال )جمررع الرجرر  برر)ن المرررأ  وعمتهرر ((الحرر )  



{ع بر)ن المررأ  وعمتهر ، وال برر)ن المررأ  وخ لتهر ، وهرذا مخصرص لعمرروم قولره تعر ل   )جمر  }َوُأِحـلَّ َلُكــم مَّـا َوَراء َذِلُكــم 
الجمهرررور علررر  أن خبرررر الواحررر  ال )نسرررخ القطعررري، ال )نسرررخ القررررآن، وهنررر  خصررر  اآليرررة بهرررذا  [( سرررور  النسررر ء64 ]

ن  سم ه المتق مون نسخً ؛ ألنه رفع جزئي وليس برفع  لي، الح )  وهو من أخب ر اآلح  ، ف لتخصيص ج ئز، وا 
يعنرري مرر  هررو برفررع  لرري للح ررم، هررو فيرره رفررع فهررو مشرربه للنسررخ، لكنرره يف رقرره برر ن التخصرريص والتق))رر  رفررع جزئرري 
والنسخ رفع  لي للح م، ف)جوز عن  ع مة أه  العلم التخصيص، تخصيص القطعي بخبرر الواحر  وخصصروا بمر  

 لة مجمررع عل)هرر ، مرر  اشررتم  عليرره الحرر )  مررن ح ررم متفررق عليرره، والح مررة فرري ذلررك مرر  يقررع هررو  ون ذلررك، والمسرر
من..، أو بسب  المض ر  من التب غض والتش حن والتق طع والت ابر، فهذا يفضي إل  قطيعة الرحم، والوسر ئ  لهر  

واجر ، قر  يقرو  ق ئر   إذا  أح  م المق ص ، وم  )ؤ ي إل  حرام فهو حرام،  م  أنره مر  ال )رتم الواجر  إال بره فهرو
عرفرر  المرررأ  أن الررزوج متررزوج متررزوج، وقرر  تكررون أختهرر  أرحررم بهرر  وأرفررق مررن غ)رهرر   مرر  توهمرر  أم حب)بررة، لكررن 
األمر هذا أشرن  إل  جوابه فيم  سبق؛ ألن القطعية والت ابر والتش حن والتب غض بر)ن األج نر  أمرره أسره  ب ث)رر 

ن   ن ممنوع  ومحرمً   ر  مر  )رؤ ي إلر  الهجرران والتبر غض والتقر طع محررم، لكرن المصرلحة منه ب)ن األق ر ، وا 
جرر  -راجحررة فرري التعرر  ، فررإذا ترجحرر  المصررلحة وغمررر  المفسرر   مررع مط لبررة النسرر ء ب لرضرر  بمرر  ح ررم برره هللا 

ال معرروف أن -وع  ، ومر  جر ء عرن هللا وعرن رسروله، فرإذا طولبر  بهرذا، وترجحر  المصرلحة انتهر  اإلشر   ، وا 
الضر  م  سم)  ضر  إال إللح قهر  الضررر بضررته ، لكرن هرذه مفسر   مغمرور  فري ج نر  المصر لح الكب)رر  الكث)رر  
من مشروعية التع  ، تع   الزوج  ، مص لح لو ) ر ه  الن س م  ت خر أح  ال من نس ء وال مرن رجر  ، لكرن  ر  

ال األرقر م مخيفرة التري تر   علر   ثرر    العروانس فري الب)رو  بهرذا السرب ، الحرر  إنس ن تهمه مصرلحته الخ صرة وا 
الشررعواء علرر  التعرر  ، وتشررويه صررور  المعرر  )ن، جعلرر  النرر س ال تقبرر ، يعنرري لقنرروا مررن وسرر ئ  اإلعرر م عقررو  أن 
التع   وحشية، ورمي بسببه ال )ن وأه  ال )ن، وعل  مرأى ومسمع من الجميع واإلن  ر ضع)ف، وأثرر أثرره البر لغ 

نن ر أن هن ك نم ذج أس ء  إلر  هرذا الح رم العظريم، أسر ء  تطبيقره، نمر ذج قر  تكرون فري في نفوس الن س، وال 
ب)و  بعض من )نتس  إل  الخ)ر وال )ن، هن ك نم ذج، لكن )بق  أن الح م الشررعي بر قي، ال يطررأ عليره تغ))رر 

ذا يحررم عليره أن بسب  تصرف   فر ية، الح م الع م بر قي، لكرن هرذا الشرخص ع ررف مرن ح لره أنره يظلرم أو..، هر
عليره -يق م، ويبق  أن الح م الع م مشروعية التع   وهو األص ؛ ألن هللا ق مه عل  الواح  ، وهو استج بة لنبيره 

في  ثر  النس ء و ثر  األوال  هذا مطل  شرعي، وال يقو  ق ئ   وهللا ي  أخري أنر  ال اسرتطيع أن  -الص   والس م
قب  مخ)رف، فن تفري بعر   قل)ر  مرن األوال ، ونشروف اآلبر ء فري الجملرة لريس أربي، واآلن الظروف صرعبة، والمسرت

لهم سيطر  عل  أوال هم، نقو   مع ذلك أن  مط ل  ب لتك ثر، وعليك أن تبرذ  وتسرتج)  لمر  طلر  منرك، وتبرذ  
-ج  وع -السب  في إص ح األوال ، تبذ  السب  في إص حهم، وال عليك إال بذ  السب ، أم  النت ئج ب)  هللا 

، لو   ن  النت ئج ب)  البشر م  ص ر ابن نوح   فر، وال ص ر  امرأ  فرعون مؤمنرة، وال صر ر  امررأ  نروح وامررأ  
لوط أمثلة عملية للكف ر في ب)و  خ)ر الخلق، أن  م  عليرك إال أن تبرذ  السرب ، ال تقصرر تفررط أو تكرون سرببً  

ال ه،  ث)ر من اآلب ء )تمن  أن ي ون ابنه ص لح لكن م  في ضي عهم؛ ألن بعض اآلب ء ي ون سب  في ضي ع أو 
)بذ  سب ، ب  ق  )بذ  م  يعنيه عل  الفس  ، وييسر له أسرب   الفسر  ، وبعرض النر س )تمنر  أن ي رون ولر ه مرن 
المس بق)ن إل  الخ)را ، وأو  من ) خ  المسج ، لكن أن  اختبرر نفسرك فري برذلك للسرب ، هر  برذل  مرن السرب  



صر   الصربح مثلمر  برذل  إليق ظره للم رسرة أو تبحر  عرن العلر  واألعرذار؟ إن  ر ن فري الشرت ء وهللا في إيق ظه ل
الجو ب ر ، والمس )ن م  )تحم ، الم رسة إذا طلع  الشمس ) فئون الن س، لكن صر   الفجرر برر ، وفري الصر)ف 

ني هم ونهمر  أمرور  )رنهم، ير  مس )ن سهران    الل)  والجو يعني..، ونري  ص ح األبن ء، ونحرص عل  أمور  
أخي أن  إذا م  حرص  عل  أمر ال )ن م  أعن  حت  وال عل  أمر ال ني ، فعل  اآلب ء أن )نتبهوا لهذا، ير تمروا 
ب وامر الشرع في التك ثر سواء   ن في الزوج   وفي األوال  ويبذلوا األسب   ويحرصوا ويتحروا امتثر   جميرع مر  

ميررع مرر  نهرروا عنرره، ولرري ن حرصررهم علرر   رئ المف سرر  أعظررم مررن حرصررهم علرر  جلرر  أمررروا برره واالنتهرر ء عررن ج
المصرر لح  مرر  هرري الق عرر   المقرررر ،...... أنرر  أج)رر  لهررم أحضررر لهررم أشرررطة، وأحضررر لهررم وسرر ئ  تع)ررنهم علرر  
صررر حهم ومرررع ذلرررك إذا حصرررن هم )تر هررر ، هررر   لهرررم مرررن الوسررر ئ  التررري تفسررر هم، يعنررري بعررر )ن )تحصرررن،  )رررف 

إيررش معنرر  )تحصررن؟ هررو أرض ق بلررة مررن أن وضررع ق مرره علرر  األرض إلرر  أن يمررو  وهررو تحرر ..، )تحصررن؟ 
يعني تتق ذفه األمواج، يقو   نحصنه بس ب ل )ن وربه عل  هذا، ثم أحضر له    م  )ري ، )بي )تر ه   ي نة، مو 

شر ك  هرذه..، يقرو   أبر ًا بصحيح، ولذلك ب)رو  المسرلم)ن التري ابتل)ر  ب لوسر ئ  المفسر    ر لقنوا  وال شروش والم
عي لن  مت )ن)ن ويعرفون اللي )رنفعهم ويضررهم، مرو بصرحيح أبر ًا أنر  مر  تعررف، ير  إخروان إذا تصرورن  أن شري   
 ب ر سبع)ن ثم ن)ن سنة   نوا عم ر مس ج  عن يم)ن المؤذن وعن شم له،  هور اآلن مر  يصرلون مرع الجم عرة، 

 )رررف نررر من علررر)هم نقرررو   ال حصرررن هم، اآلن مررر  شررر ء هللا ب)ئرررة  )رررف نررر من علررر  شرررب  ؟ أهررر  غرائرررز ونرررزوا ، 
مح فظة، يعني الرذي لره أ نر  صرلة ب لقضر   أو برجر   الحسربة يشر)  رأسره مرن قضر ي  تحصر  فري ب)رو  بعرض 
األخي ر فضً  عن األشرار، م  يق   مث  هذا، تحصنه وبس وارمه، علمه السب حة وخلره )رتعلم وارمره فري البحرر، 

هذا )ختلف عن هذا؛ ألن الحي ال ترؤمن عليره الفتنرة، والحري فري هرذه الظرروف التري نعيشره  مثر   هذا غ)ر هذا،
الغريررق، اللهررم سررلم سررلم، أمنيررة اإلنسرر ن الوح)رر   أن تفرريض هررذه الررروح، تخرررج هررذه الررروح بسرر م، غ)ررر مغ)ررر وال 

تجر ه أو  األمرر فري أقصر   مب  ، أنتم عن  م نم ذج حت  من بعض من )نتس  إل  طل  العلم وال عو ، أحي نر ً 
اليم)ن، واآلن ص ر في أقص  الشم  ، هرذا مر  هرو بمثر   حري للتغ))رر؟!  ونره تغ)رر إلر  أفضر  أو إلر  أسروأ أو 

في أن  -ج  وع -إل   ذا موجو  يعني، ف لحي ال تؤمن عليه الفتنة، فلي ن اإلنس ن  ائمً ، والتضرع والتذل  هلل 
ألن أكثررر  -ال يم ررن قبرر  أربعرر)ن-يحفظره مررن مضرر   الفررتن، )نبغرري أن ي رون  )رر ن المسررلم، قبرر  خمسرر)ن سرنة 

البلر ان مرر   خلهر  الكهربرر ء إال مرن ث ثرر)ن وجرر ي، قبر  وجررو  الكهربر ء مررثً  التربيررة ليسر  صررعبة، قر  يقررو  ق ئرر   
غ)ر ذا أبررو عشررر، خمسررة عشررر سررنة، أو قرر   وش ذنرر  الكهربرر ء؟ النرر س )ررؤطرون علرر  الحررق، لكررن االبررن الصرر

عشرررين سررنة، إذا غ برر  الشررمس ويررن )برري )ررروح؟ ظرر م  امررس لرريس لرره مفررر وال مح)رر  عررن أن يرر تي إلرر  وال يرره 
ويرضررر)هم  بشرررت  الوسررر ئ ، لكرررن اآلن إذا غ بررر  الشرررمس صررر ر الل)ررر  أفضررر  مرررن النهررر ر عنررر  النررر س، طلعررر   

 إذا غ ب  الشرمس، ويتلقفره ألرف شريط ن إذا غضر  عليره أبروه، اآلن واستراح   وروح   وال تنتشر الشي ط)ن إال
أن   بر ، أن ...... بزر، إل  مت  وأن  طف  توجه؟ يعني شي ط)ن اإلنس اآلن أثرهم واضح، ومع ذلك يقرو  
 األ   أب ًا أن  ربه تربية سليمة وصحيحة وانته  اإلش   ، هذا فس   في التصور، هو م  )رى في ب)ته في غ)ره
فرري نفسرره مرر  )رررى التغ)ررر؟! و ررم مررن واحرر  تغ)ررر، و ررم مررن شررخص تغ)ررر بعرر  اسررتق مة طويلررة، إذا  رر ن شرري ط)ن 
اإلنس لهم ضغوط ولهم وس ئ ، وشي ط)ن الجن أيضً  ت فع من ال اخ ، واإلنسر ن ضرع)ف ال يسرتطيع أن يقر وم، 



 ، يسر الشر بش   ال )تصرور تصورون فس   الشب   والش ب   بسب  وس ئ  االتص   شيء م  )خطر عل  الب 
وال )توقررع، وبعضررهم يقررو   أبرر ًا أنرر  صرر ح  مررن شررئ ، وعرر يش مررن شررئ ، وأنرر  مرر   ام متحصررن مررتحفظ مرر  
عليك، أن  رأ)  منظرر حقيقرة فري غ يرة السروء، يعنري مرؤثر جر ًا، ط لر  علرم، متخررج مرن  ليرة شررعية، ومتم)رز، 

الصرر ر، ومر زم للرر روس مررن حلقررة إلر  حلقررة عنرر  المشرر )خ، اللحيرة إلرر  نصررف  -مرر  شرر ء هللا تبرر رك هللا-وشر له 
هذا رأ)ته بع)ني، فج   رأ)ته حل)ق، أمس ج ي إلر  الر رس ولح)تره إلر  نصرف الصر ر، وال)روم حل)رق بر لموس، مر  
هو ب لت ريج مث  م  يسوون ال)وم ب لمقص، ال؛ ألنه ي  إخوان المقص إذا  خ  خ ص قر   علر  اللحيرة السر م، 

ذا وهللا ال) وم زا  هذا، وال)وم نقص هذا، وعل  شوي شروي إلر  أن تنتهري، لكرن هرذا بر لموس مرر  واحر  ، ويسر   وا 
ال اللحية م  نجتمع، هذا تربي في حلقر   العلرم، ونحرن نقرو   ال أبر ًا ربري الطفر   به ق  تزوج امرأ  ق ل  له  أن  وا 

هرذا )خررج ويرجرع فر لحي ال ترؤمن عليره الفتنرة،  ، مر   ام الرنفس-إن شر ء هللا-هذا وارمه في البحرر مر  عليره شرر 
 فننتبه لهذا.

))إن أحـق الشـروط أن  :-صـلى هللا عليـه وسـلم-قال: قال رسـول هللا  -رضي هللا عنه-وعن عقبة بن عامر 
 .توفوا به ما استحللتم به الفروج((

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
" ))إن أحـق الشـروط((: -صـلى هللا عليـه وسـلم-رسـول هللا قال: قال  -رضي هللا عنه-"وعن عقبة بن عامر 

ألن هررذا الشرررط فرري مق برر  جررزء..، هررذا  ))مــا اســتحللتم بــه الفــروج((يعنرري أوالهرر  ب لوفرر ء مرر   رر ن برر)ن الررزوج)ن 
الشرط إنم  هو جزء من مق ب  الفرج، والفروج يحت ط له  أكثر مرن غ)رهر ، أكثرر مرن األمروا ، فرإذا   نر  الشرروط 

ب)ن المتع قر )ن فري األمروا  فلرئن تكرون أوجر ..؛ ألن الشررط المعتبرر للمشرترط ال شرك أنره فري مق بر  جرزء  واجبة
من الثمن، وهذا الشرط الذي ي ون ب)ن المتع ق )ن مق ب  جزء من البضع، فإذا   ن  الشروط ال ب  من مراع ته ، 

  )جر  الوفر ء بهر ، إذا   نر  تجر  مراع تهر وهي التي ال تخ لف مر  جر ء عرن هللا وعرن رسروله فري  تر   هللا، هرذا
 في أمور ال ني  فلئن تج ..، في األمور الم لية فلئن تج  في الفروج من ب   أول ؛ ألن االحتي ط له  أعظم.

ط)  اشترط  الزوجة ق ل   أشترط عليك أن تطلرق زوجترك، والترزم لهر  ذلرك، أواًل  هري يحررم عل)هر  أن تشرترط؛ 
هررذا نروع مررن  لتكفررئ مر  فرري صرحفته (( ال تسر   المرررأ  طر ق ضررته   قرر     -  والسر معليره الصرر -ألن النبري 

الشرررروط وجمرررع مرررن أهررر  العلرررم يقولرررون  ال )جررروز الوفررر ء بررره إج برررة لطلبهررر ، ومرررنهم مرررن يقرررو   المسرررلمون علررر  
َساٌك ِبَمع ُروٍف َأو  َتس  شروطهم، منهم من )خص هذا الح )  بم  نص عليه في القرآن  َساٍن{}َفِإم  ( 667 ] ِريٌح ِبِإح 

المشرترط فري  تر   هللا، أيضرً  العشرر  بر لمعروف )جر  الوفر ء بهر ، لكرن مر  زالر  علر  ذلرك ممر  )رذ ره  [سور  البقرر 
المتع قرر ان أثنرر ء العقرر ، و رر  )نظررر إلرر  مصررلحته، اشررترط  أن تكمرر  ال راسررة، اشررترط  أن تترر بع فرري وظيفتهرر  

ال تواصرر  ال راسررة، أو أن تسررتق)  مررن عملهرر ، مثرر  هررذه الشررروط )جرر  الوفرر ء  والتررزم بررذلك، أو اشررترط عل)هرر  أن
بهرر ؟ نعررم؟ إيررش معنرر  وجررو  الوفرر ء؟ لرره أن يفسررخ، ولهرر  أن تفسررخ إذا لررم )رروف  ب لشرررط، لكررن فرري مسرر ئ  الن رر ح 

ال الحقرري  وفيمرر  )تعلررق برر)ن الررزوج)ن، اشررترط  عليرره أن تواصرر  ال راسررة، فجرر ء  بولرر  فقرر    تتررر )ن ال راسررة وا 
ب هلررك، هررذا التصرررف يرر ثم برره أو ال يرر ثم وهرري مشررترطة؟ أو نقررو   إن المسرر لة مسرر لة عرررض وطلرر ؛ ألنرره يملررك 



الخي ر الث ني فليملك الخي ر األو ، هو خ)ره  ب)ن أمرين هو يملرك أحر هم ، أو نقرو   )لزمره الوفر ء بهرذا الشررط؟ 
 م ذا نقو ؟  )ف؟

 .......الطالب:.
يسرحه  إل  ب)  أهله ، يقو   أن  وهللا ال أري  ط لبة، أن  أري  امرأ  ترع  هذا الولر ، وترعر   هو م  هو بيملك إنه

ب)تي، أن  خر   عر م   مر  تعبر ، هرو يملرك الخير ر الثر ني، فهر  )لزمره أن يفري بهرذا الشررط ويسرتمر طرو  عمرره 
م)لرة مر  هري بزوجرة؟ والرزم ء غ)رهر  ط لبة ثم م رسة؟ ثم إل  مت ؟ أو يقو   أنر  وهللا مر  عنر ي اسرتع ا  هرذي ز 

 ث)ر، ص ر )بي بيطلع هو العم  وهري تبري تطلرع مرع البر   الثر ني، إذا جر ءوا إلر  الب)ر  إلر  المشر لة للجميرع، 
فق    أب ًا صحيح أن  اشرترط، لكرن المسر لة مسر لة عررض وطلر ، غ)رهر  مرن النسر ء  ث)رر، فمر   ام يملرك الخير ر 

لمب   أو مر  يملرك؟ وهر  ملكره للمبر   ابتر اء أو بعر  تن زلهر ؟ ألنهر  ال بر  تتنر ز ، إذا هذا، يملك الب   فه  يملك ا
  ن  فيه راغبة، ورأ  أنه  بع  الول  م  أح  ب غ)ه ، فتن زل  عن هذا الشررط فهر  نقرو   إنهر  تن زلر  م رهرة فر  

هرذا؟ وال تظرن أن هرذا فري الرجر   يصح تن زله  ويلزمره الوفر ء ب لشررط أو نقرو   هرذه  ر  أمرور الر ني  مبنيرة علر  
فق ، يعني ع م الوف ء في الرج   فق ، ال، موجرو  فري الطررف)ن، يعنري المسر لة  لهر  مسر لة عررض،  ر  شرخص 
)بحر  عرن مصررلحته، إن  ر ن لهرر  ملحرظ عنر  قبولرره انتهر  هررذا الملحرظ، أخذتره ألنرره غنري افتقررر مرثً ، أو أخذترره 

هة وعطل  بعض من فعه التري هري مقصر  مرن مق صر  الن ر ح، تررى عل  أس س أنه ش   قوي ممتع ف ص)  بع 
الرجرر   مثلمرر  يضررغطون النسرر ء تضررغ ، فهرر  نقررو   إن هررذا  اخرر  فرري الشررروط وال ألحرر   رر م؟ يحرررم عليرره أن 

إذا قر    الحقري ب هلرك هرو  -وهو ال تظنره متضررر بعر -يقو   اتر ي العم ؟ أو نقو   م   ام وهللا يملك الب )  
هرر  نقررو   إن قولرره  الحقرري ب هلررك ألنرره يملررك هررذا الكرر م )خولرره فرري أن يضررغ  عل)هرر  فتترررك العمرر ، متضرررر، ف

وتكون ق  تر   العم  بطلبه أو بسببه ؟ بسرببه  هري أو بطلبره هرو؟ وش اللري )ترتر  علر  هرذا؟ الخلرع، إذا  ر ن 
س تخ لع، لكن هذا بطلبه هو م  يملك بسببه  قلن   ت فع له، م   ام تبي ت رس وهو م  )بي ال راسة، م  )بي الت ري

شيء بم  استح  من فرجه ، بهذا ال يملك ش)ئً ؛ ألنه بطلبه، هو الذي طل  الفراق، وأم  طلبهر  هري فهرو مشرترط 
في العق  بخ ف م  لو لم يشترط، م  اشترط  أن ت رس وال تواص  ال راسرة، ثرم بعر  سرنة ق لر   وهللا أنر  ب كمر  

تي فري الج معرة اآلن، أنر  أبري أ رس، هنر  ير تي الخلرع ألنره مرن قبلهر  ال مرن قبلره هرو،  راستي، أن  ضع  وزمي 
من أه  العلم من )خص هذا الح )  بم  أمر هللا به تع ل  "إمس ك بمعروف أو تسريح بإحس ن" هرذا الرذي )جر  

  مترع الر ني  )ر خله  هرذا الوف ء به، لكن الشروط التي يم ن التن ز  عنهر  فيمر  بعر  نظررًا لقرو  العررض والطلر ،  ر
األمررر، وش اللرري جعرر  المرررأ  ترررفض شررخص عمررره خمسرر)ن سررنة لح)ترره بيضرر ء، فتقررو   وهللا شرر ) ، ال أريرر ه، 
فتزوج شر   عمرره عشررين، ثرم )ولر  ب)نهمر  بنر  ير تي هرذا الشر )  هرذا الشر)خ الكب)رر وعمرره سربعون سرنة )خطر  

) ، بنته  بع  عشررين سرنة تقبلره، وش اللري خ هر  تقبلره؟ ألنهر  هذه البن  الصغ)ر  فتقبله، األم رافضة تقو   ش 
تهير  لرره منصرر   ب)ررر، المسرر لة يرر  إخرروان برر)ن الرجرر   حترر  الرجرر   لهررم مط لرر ، والنسرر ء لهرر  مط لرر ، فررإذا نزلرر  
قيمته  الزوج يضغ ، إذا نزل  قيمته هو أيضً  الزوجة تضغ ، فه  نقو   إن هذه الشروط خ ص ضرربة الز  

مفر اشترط  ال ارسة والت ريس ت رس طو  عمره ؟ أو أنه بم  رأى من رجح ن  فته ونزو   فته  يضغ   م  في
عل)ه  بح)  تتن ز  عن شرطه ، فإذا تن زلر  هري ال تتررك ال راسرة وال التر ريس إال بتن زلهر ، ال بر  أن تتنر ز  عرن 



ترض أنه ق   مثً   أن   اشرترط  التر ريس هذا الشرط، وتن زله  سواء   ن بواسطة الضغ  بشيء يملكه..، لو نف
وأن   اآلن تتق ض)ن خمسة آالف رات ، أن  ب  فع لك من ج)بي ألف)ن شهريً  وال ت رس)ن، تن زل  عن الشرط حرام 
أو ح  ؟ يملك المق ب  م  في شيء، فيملك المق ب  الث ني إذًا يملك الطرف اآلخرر، فمثر  مر  ذ رنر  هرذه الشرروط 

 ي، فإذا تن زل  في مق ب  أمر آخر يملكه هو األمر ال يع وهم .ب لتن ز  تنته
وعل     ح   المطلو  المع شر  ب لمعروف، الرج   لهم حقوق، ولهم القوامة، وهم األص ، وهم الرع  ، وللرجر  

  فري  ت بره يقرو  -جر  وعر -عل  المررأ   رجرة، لكرن )بقر  أن المررأ ..، لهرن مثر  الرذي علر)هن بر لمعروف، وهللا 
َس الذََّكُر َكاأُلنَثى{ عل     ح   هذا أشرن  إليره سر بقً ، وقلنر   إن علر   ر  شرخص أن  [( سور  آ  عمران16 ] }َوَلي 

)رضر  بمر  قر ر هللا عليرره،  ونره ذ رر أو أنثرر  هرذا لريس ب)رر ه، فل)ررض  ويسرلم بمرر  قر ر الررحمن ألنرره أرحرم بره مررن 
 .-ج  وع -ظلمه هللا  نفسه، ولوال أن هذا أصلح له في  )نه و ني ه م 

فهذا الح )  مجم  ) خ  تحته أنواع من الشروط، ومث  م  ذ رن  هن ك شروط ج ء  في  تر   هللا متفرق عل)هر  
ال )جرروز اإلخرر   بهرر ، إذا اشررترط مرر  هررو مررن مقتضرري   العقرر ، أو اشررترط  هرري، أو اشررترط أحرر هم  مرر  )خرر لف 

ال ب طر ؟ شررط ب طر ؛ ألن هرذا )خر لف مقتضر  العقر ،  مقتض  العق ، تزوج  بف ن شررط أن ال يطر  صرحيح وا 
وهررذا يفعلرره بعررض النرر س إذا   نرر  الزوجررة صررغ)ر ، يشررترط األ  سررنة سررنت)ن ثرر  ، ثررم يفرر جئون أنرره بعرر  تسررعة 
أشهر البن  ح م ، وين الشروط؟ وين الشرط؟ نقو   هذا )ن في مقتض  العقر ، ال ترير ه  توطر  ال تزوجهر ، فهرو 

 قصو  أن هن ك تف ص)   ث)ر  في الح ) ، وال نستطيع أن نط)  أكثر من هذا.شرط ب ط ، الم
نهــى عــن الشــغار، والشــغار أن  -صــلى هللا عليــه وســلم-أن رســول هللا  -مــارضــي هللا عنه-وعــن ابــن عمــر 

 وليس بينهما صداق.  ،يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته
نهــى عــن  -صــلى هللا عليــه وســلم-أن رســول هللا  -نهمــارضــي هللا ع-عــن عبــد هللا بــن عمــر هررذا الحرر )  "

والشرررغ ر جررر ء تفسررر)ره مرررن قبررر  نررر فع راوي الحررر )  عرررن ابرررن عمرررر، وهرررو موجرررو  فررري جميرررع الموطررر  ،  الشـــغار"
 وبعضهم يقو   الذي فسره م لك وليس بمرفوع.

هررذا يعنرري خ ليررة  الشررغ ر  أصررله مررن الخلررو، الوظيفررة شرر غر .....، يقولررون ه ررذا  وظرر ئف شرر غر ، يعلنررون عررن
تحترر ج إلرر  مرروظف)ن، وهنرر  الشررغ ر  الن رر ح إذا خرر  عررن الصرر اق، أن )ررزوج الرجرر  ابنترره علرر  أن )زوجرره اآلخررر 
ابنترره ولرريس ب)نهمرر  مررن صرر اق، يعنرري خرر    رر  مررن الن رر ح)ن عررن الصرر اق، الشررغ ر )جعرر  الرربعض فرري مق برر  

رفررع رجلرره، وعلرر   رر  حرر   أخررذه مررن الخلررو  الرربعض، ومررنهم مررن يقررو   إنرره مرر خوذ مررن قررولهم شررغر الكلرر  إذا
واضررررح، فررررإذا زوج الرجرررر  مول)ترررره، والتنصرررريص علرررر  البنرررر ، والتنصرررريص علرررر  بعررررض أفرررررا  العرررر م ال يقتضرررري 
ال  التخصيص، فلو زوجه أخته عل  أن )زوجه أخته هذا ص ر شغ ر، لو زوجه أمه عل  أن )زوجه أمه شرغ ر وا 

، المقصررو  أن هررذا تنصرريص علرر  بعررض األفرررا ، و ونرره )ررنص مرر  هررو شررغ ر؟ لرريس ب)نهمرر  صرر اق؟ نعررم؟ شررغ ر
عليه ألن البن  هي التي يم رن إجب رهر ، لكرن لرو قر ر أنره مثر  مر  يقر   اآلن  هرذا عنر ه أخر  بلغر  الث ثر)ن مر  
تزوج ، وهذاك عن ه أخ  بلغ   ذلك و ر  واحر   تتمنر  أن تترزوج علر  أي حر  ، علر  أي وجره ي رون، يقر    

حنرر  مسررتف) )ن، نقررو    -خواتنرر –ختررك وانتهرر  اإلشرر   ، و لنرر  مسررتف) )ن، والبنرر   خررذ أخترري وأخررذ أ مسررتف) ا ، وا 
بقر ر مر  ي رون النظرر شغ ر، والص اق أمر ال ب  منه  م  سي تي، وليس المنظور إليه خلرو العقر )ن مرن الصر اق 



تهمرررك، يعنررري  وط هرررذه مررر قررر  الشرررر  ن.......؛ ألنررره إذا  ررر ن )بررري )رررزوجه إلررر  تررروخي مصرررلحة مرررن والك هللا أمرهررر
الشروط المطلوبة في الزوج ق  )تن ز  عنه ، )تن ز  هذا عن الشرط، يعني لو ج ء هذا )بي )خط  بنتره ب)زوجره؟ 
م  )زوجه، يقو   الن س غ)ره  ث)ر، وأفض  منه ب ث)ر، وهذا ال )ن سبن  وال يصلح، لكرن فرصرة لمر  عررض البنر  

 ررون اإلنسرر ن ي حررظ مصررلحته ويخررون األم نررة الترري واله هللا عل)هرر ، هررذا قرر  ..، فرر لمنظور إليرره ب ل رجررة األولرر  
م حرظ، فرربعض النر س يقررو   فرصرة مرر   ام ب)زوجنر  أخترره ير  هللا، فررإذا   نر  الموليرر   بنر   واضررح؛ ألن ل برر ء 

  مررن الترر ث)ر علرر  بنرر تهم مرر  )جعرر  البنرر  تتنرر ز  عررن  رر  مرر  تريرر ، وفرري األخرروا  أيضررً  ظرر هر، لكررن لررو   نرر
إح اهم  بن  واألخرى أخ ، زوجني أختك عل  أن أزوجك ابنتي، نعم نفرس الشريء؛ ألن الم حرظ حرظ الرجر  ، 
يعني ه  الم حظ فري هرذا حرظ الرجر   أو حرظ النسر ء؟ حرظ الرجر  ، يعنري   نره جعر  البنر  سرلعة )ر فعه  مهررًا 

همر  صر اق، لرو سرمي صر اق، قر    لزوجته، ويرمي به  في أي م  ن سواء   ن من س  أو غ)ر من س  ليس ب)ن
يرر  هللا تزوجنرري أختررك وأزوجررك أخترري، وهررذا شرريك بخمسرر)ن ألررف، وهرر   الشرريك بخمسرر)ن ألررف، المسرر لة إن   نرر  
ح)لررة وأنرره مجررر  بررس ي خررذ الشرريك ويرجعرره لحسرر به وي خررذ هررذا الشرريك ويرجعرره لحسرر به صرر ر وجررو ه مثرر  ع مرره 

 نررة، لهرر  هررذا صرر اقه ، مرر  هررو ب سررمي أنرر ، وأنرر  أكترر  الشرريك الصر اق، لكررن إذا  رر ن معتبررر تكترر  الشرريك ب سررم ف
ب سررم أختررك صرر اقه ، مرر  لرري ع قررة، نعررم يقررو   لرريس ب)نهمرر  صرر اق، هنرر  وجرر  الصرر اق، لكررن )بقرر  أن االعتبرر ر 
التفررري  فرري حررظ المرررأ  واسررتيف ء جميررع مرر  تطلبرره مررن شررروط  فرر ء ، ال ي ررون الملحرروظ حررظ الرجرر  فرري العقرر )ن، 

 ن )بتع  عن مث  هذه العقو  بع ًا ت مً  ولو   ن ب)نهم  ص اق، ولو توخ  أن هذا خ)ر النر س، يعنري و ون اإلنس
ق  ي رون هرذا مرن أفضر  النر س وهرذا مرن أفضر ..، لرو افتررض أن هرذا الشرخص  لهرم )تمنر ه، وهرذا الثر ني أيضرً  

صررر ر شرررغ ر، إن  ررر ن ب)نهمررر   مثلررره، وعنررر هم  أختررر ن قررر     ررر  واحررر  )ترررزوج الث نيرررة، إن لرررم ي رررن ب)نهمررر  صررر اق
ص اق؟ والص اق إنم  هو لألخ ، يعني التهمة منتفية، لكن أيضً  البع  عن مث  هذه الصور  مطلو ، مث  هذه 
الصرور  التهمرة منتفيرة م ئرة ب لم ئرة، وشرخص  لهرم )تمنر ه وهررذا  لره ط)ر  التهمرة منتفيرة لكرن )بقر  أن البعر  عررن 

  ال يقع اإلنس ن في المحظور وهو ال يشعر.المش بهة ولو في الصور  مطلو ؛ لئ 
والنهي عن الشغ ر يقتض  بط ن العق ، إذا زوجه أخته عل  أن )زوجه أخته أو بنته العق  ب طر  عرن جمرع مرن 

 ؟نعمأه  العلم، ومنهم من يقو   العق  صحيح مع اإلثم، لكن الجمهور عل  بط ن العق ، 
 طالب:.......

مر  فيره إشر   ، لكرن ر إل  حظ الرج  ، إل  حظ الرجل)ن، النظر إل  حرظ األنث)ر)ن هرذا ن النظ له  ولم ي ن  إذا 
فري مثر  هرذه الصرور  شرخص  علر  أن )زوجره، يعنري مر  )ر خ المش بهة حت  في الصور  مطلرو ،  بع )بق  أن 
ً  مسر لة وبع  عشر سن)ن خط  أخ  الزوجة أخ  هذا، م  ) خ  في هذا، لكن الذي ) خ   خواًل أولي تزوج بن 

حرررام، لكررن هرر  يقتضرر   واإلجمرر ع علرر  أن ن رر ح الشررغ ر ،االشررتراط أنرره ال )ررتم هررذا إال بهررذا، )رر خ   خررواًل أوليرر ً 
 ضيه.تالجمهور عل  أنه يق بط ن العق  أو ال يقتضي؟
نهــى عــن نكــاح المتعــة يــوم  -صــلى هللا عليــه وســلم-أن النبــي  -رضــي هللا عنــه-وعــن علــي بــن أبــي طالــب 

 لحوم الحمر األهلية.  خيبر، وعن



 نهـى عـن نكـاح المتعـة" -عليه الصـالة والسـالم-أن النبي  -رضي هللا عنه-"وعن علي بن أبي طالب   يقو 
وهرذا  ر ن )روم خ)برر سرنة سربع، والمتعرة أبيحر   "وعن لحوم الحمر األهلية ،نه  عن المتعة"  والذي في البخ ري 
بوقر  )نتهري فيره  القي مرة، والمررا  بن ر ح المتعرة الن ر ح المؤقر ثم حرمر  إلر  )روم  ح  بع  ذلكثم حرم ، ثم أبي
، مؤقرر  بوقرر  ومؤجرر  إلرر  أجرر  هررذا ن رر ح المتعررة أقرر  بنه يررة المرر   خرر ص ال ارتبرر ط ب)نهمرر  العقرر ، شررهر أكثررر

هرذا ن ر ح المتعرة، فرإذا اتفرق بر)ن الطررف)ن  )نتهي فيه من غ)ر شيء زائر ، يعنري مرن غ)رر طر ق، ب)نتهري تلق ئيرً ،
عل  أجر  محر   فهرو ن ر ح المتعرة، واسرتقر األمرر علر  تحريمره، ونقر  عرن بعرض الصرح بة جروازه، ال سريم  ابرن 
عب س، وصح عنه الرجوع، وذ ر ابن حزم جمع من الصح بة أنهم ق لوا به، لكن الح فظ ابن حجرر نقر  عرن  ر  

أنهر  حررام، ولرم يقر  برذلك إال شرذاذ  واح  منهم ب ألس ن)  الصحيحة أنه رجع عن القو  به ، ف ستقر اإلجم ع عل 
ال يعررزر؟ هرر  نقررو   يحرر   مرن الررروافض، هررذا ن رر ح المتعرة، وهررو ن رر ح ب طرر ، وعلرر  هرذا مررن ن ررح المتعررة يحر  وا 

الرذي يعتمر  عليره الشريعة بجميرع طروائفهم أنره قر    المتعرة  -جعفرر الصر  ق-ألنه ن  ح ب ط ؟ وج ء عرن جعفرر 
أنه ق    ال أوت  برج  ن ح المتعرة إال جل تره الحر ، فهر  نقرو   إن  -عنه رضي هللا-هي الزن ، وثب  عن عمر 

ن ثبر  الرجروع عرنهم هر  نقرو   إن  مث  هذا ومر  ور  فيره مرن نصروص ومر  ق)ر  بره مرن قبر  بعرض الصرح بة، وا 
  أنره هذه شبهة ) رأ به  الح  في تف  ب لتعزير؟ أو نقو   ال هذه وجو ه  مث  ع مه  واستقر األمرر واإلجمر ع علر

حرام ون  ح ب ط  موج   للح ؟ يعني شخص متزوج عن ه زوجة وأوال ، رأى امرأ  ترى المتعرة مرن أي ط ئفرة مرن 
ي ه  لم   شهر مث  هذا )رجم أو يعزر، أو )نظر في م  عن ه من شبهة؟ نعم؟  الرافضة أو من غ)رهم ف تفق هو وا 

 .......طالب:
 إيش؟
 .......طالب:

 عق  إيش؟
 .......طالب:

عق  م تو  رسمي، تزوج ف ن ف نة لم   شهر، )نتهي العق  ب نته ء الم  ، عق ، لكن العق  يح  المحرم؟ العقو  
تحرر  الحرررام؟ لررو عقرر   عقرر  علرر  زوجررة أبيرره م تررو  ومشررهو  )نفررع؟ عقرر  علرر  محرررم؟ هرر  يعررزر أو يحرر ؟ هرر  

ابرن عبر س يقرو   ب لمتعرة، وهرو حبرر األمرة نقو   هذا )رجم أو ننظر م  عن ه؟ إن ق    وهللا أن  عن ي ث بر  إن 
وترجم ن القرآن وش ت ورون؟ نقو   هذه شبهة ت رأ عنه الح  أو نقرو   ال بر  مرن أن يحر ؟ يعنري إذا  ر ن ج هر  
أو لرريس بج هرر  يعنرري )نظررر فرري مقرر ار الشرربهة الترري وقررر  فرري قلبرره وجعلترره يقرر م ف)هرر ، ط)رر  هررذا الشررخص جرر ء 

بل  لم   شهر، ق    ب   م  أجلس عزوبي أتزوج، علر  أن ال )خبرر المررأ ، وال ولري  ل)تزوج م   مع)نة انت   إل 
أمررر المرررأ ، وال تعرررف المرررأ  بحرر   أنرره يطلقهرر  فرري ال)رروم الف نرري، وهررو مقرررر أنرره حرر جز أن اإليرر   فرري )رروم  ررذا، 

 ه إيش؟ومحرر ومب)  النية أنه يطلقه  في )وم  ذا، في )وم الرجوع، )جوز أو م  )جوز؟ يسمون
 .......طالب:

الررزواج ب)نررة الطرر ق، األئمررة  لهررم علرر  جرروازه إال األوزاعرري، وروايررة عنرر  الحن بلررة، شررريطة أال تعرررف المرررأ  وال 
يعرف ولي أمر المرأ  ال بشرط ذ ري وال بشرط عرفي؛ ألن الشرط العرفي له ح م الشررط الرذ ري، إذا عرفروا هرذا 



ته وطريقته أنه )ترزوج ويروم يمشري..، هرذا عرفنر  أنره متعرة، يعنري هرذا الرج     سنة )جي شهر، وعرف من ع  
شرط عرفي تكرر منه وعرف عنه، فمث  هذا الن  ح ج ئز عن  جم ه)ر أه  العلم، ط)  إذا وقر  الطر ق بوقر  
ال مر  هرو متعرة؟ يعنري إذا قر   لزوجتره  إذا  خر  رمضر ن ف نر  طر لق، إذا  ال ب  من حصروله هر  يسرم  متعرة وا 

ي ه   رمض ن ف ن  ط لق، رمض ن ال ب  من مج)ئره، ف  نره هرذه الزوجرة عنر ه األجر  )نتهري بوقر  محر  ، روئ
ال نقو   خ ص هذا مث  المتعة ن  ح مؤج  إل  رمض ن إذًا )بط  اآلن؟ نعم؟  مت  تطلق؟ نعم؟ إذا ج ء؟ وا 

 .......طالب:
 هو علقه بشرط ال ب  من وقوعه.

 .......طالب:
  )ف؟ 

 ......الطالب:.
ال هرذا ب لعقر  يصرر)ر متعرة، هررذي أم عير   ج برر  عشرر  منرره، لكرن فيرره شربه مررن المتعرة أو مرر  فيره؟ هررذا قر    أنرر  
بق)تي في هذه البل   أن  أري  أن أنتقر  إلر  بلر  آخرر فري واحر  رمضر ن أنر  معر)ن فري بلر  أخرر، وعنر هم عير   مرن 

    شروفي ير  أم فر ن إذا جر ء رمضر ن ف نر  طر لق، لكرن أه  هذا البل ، ومستع   تذه  معه إل  البلر  الثر ني، قر
في وجه شبه من المتعة أو م  فيه؟ ح   م   الن  ح إل  رمض ن فق ، اآلن ي  إخروان وش وجره الشربه فري تعل)رق 

 الط ق عل  أمر ال ب  من وقوعه في وق  مح  ؟ نعم؟
 طالب:.......

 وين؟
 .......طالب:

نة، زوجترره أم عي لرره لره عشررر  أوال  منهر ، لكنرره ق)ر   أنرر  فري واحرر  رمضرر ن مر  فرري عقر ، ال العقرر  مرن عشرررين سر
تب شررر فرري المنطقررة األخرررى الث نيررة، وهررو قرر    برر   مرر  أسررح  عشررر  بررزران، آخررذ مررن البلرر  الثرر ني مررر  مرر  عنرر ه  

ة، ولرذا )ررى عي  ، فق    ي  أم ف ن إذا ج ء رمضر ن ف نر  طر لق؟ اآلن عرفنر  نه يرة العقر ، ففيره وجره شربه للمتعر
الم لكية أنه متعة، فتطلق اآلن إذا علق عل  أمر ال ب  من وقوعه، تطلق اآلن، والجمهور عل  أنه  ال تطلق إال 

 إذا حص  الشرط، ط)  وش الفرق ب)نه  وب)ن المتعة؟ نعم؟
 .......طالب:

ي االبتر اء، المتعرة معروفرة ال قو  الجمهور  ونه  م  تطلق اآلن وش السب ؟ يغتفر في االستمرار م  ال يغتفر ف
الب اية والنه ية، يعني متفق عل)ه  من الب اية، وهذه عرفر  النه يرة فقر ، لكرن هر  لره أن )رجرع فري شررطه؟ )رجرع 
في هذا الن  ح قبر  حصرو  الشررط أو ال )رجرع؟ نعرم؟ يقرو   بر   مر  تحسر  عليره هرذه الطلقرة إذا  خر  رمضر ن 

بع  وقع إل  اآلن، طلقة م  بع  وقع ، له أن )رجرع عنهر  أو لريس لره  يقو   خ ص هون  تري ألغ)  الشرط، م 
 ذلك؟

 .......طالب:



نعررم الجمهررور لرريس لرره ذلررك، الجمهررور إذا علقرره علرر  أمررر ال برر  مررن وقوعرره لرريس لرره أن )رجررع، ونقرر  عررن شرر)خ 
 وقوعه.. ه ه؟ اإلس م أن له ذلك، نق  عن ش)خ اإلس م أنه م   ام م  وقع الشرط فهو ب لخي ر، يعني قب 

 .......طالب:
 تر  م  بع  وقع الشرط.

لحروم الحمرر األهليرة   نر  مب حرة،   نر  فري أو   ، وعن لحوم الحمر األهليـة""نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر
األمر مب حة، ثم جر ء مر  )ر   علر  تحريمهر  والسرب  أنهر  هري الظهرر الرذي )ر ر ، أفن)ر  الحمرر، أكلر  الحمرر، 

ريمهرر ، فهرري محرمررة عنرر  جمهررور العلمرر ء، وعنرر  الم لكيررة م ررروه  راهررة شرر )  ، والسررب  الب عرر  فصرر ر األمررر بتح
علرر  تحريمهرر   ونهرر  الوسرر)لة وسرر)لة النقرر ، فررإذا أفن)رر  النرر س محترر جون إلرر  االنتقرر   بهرر ، لكررن هرر  هررذا السررب  

ال ق  يق و  ق ئ   خ ص اآلن م  له  ف ئ   يستق  ب ونه علة )رتفع الح م ب رتف عه ؟ نعم؟ ال يستق  ب ونه علة، وا 
 الحمر، ال يستق  ب ونه علة؛ ألن من األح  م م  يشرع لسب ، ويرتفع السب  ويبق  الح م، مث   ذلك؟

 .......طالب:
 نعم؟

 .......طالب:
 االضطب ع، أو الرم  في الطواف؟

 .......طالب:
حمر  وأصرح به وقر  وهنرتهم حمر  )ثرر ، فرمر  ال ال الرم  في الطواف، في عمر  القض ء ق   المشر ون  ير تي م

األشررواط الث ثررة، ومرر  منعرره مررن أن )رمرر  بقيررة األشررواط إال اإلبقرر ء علرر)هم، الرمرر   -عليرره الصرر   والسرر م-النبرري 
اآلن مشررروع أو غ)ررر مشررروع؟ مشررروع، فرري أحرر  يقررو   إن المسررلم)ن )جررون وقرر  وهنررتهم الحمرر  أو المرررض أو 

الح م، ومثله قصر الص   في السفر، علتره  "إن خفرتم" ارتفرع الخروف، فصر ر القصرر غ)ره؟ ارتفع  العلة وبقي 
صرر قة تصرر ق هللا بهرر ، فهنرر ك علرر  وأسررب   يقرررر مررن أجلهرر  األح رر م ثررم ترتفررع هررذه العلرر  وتسررتمر األح رر م وهررذا 

َبــاِت{}َوُيِحــلُّ َلُهــُم ال  -جرر  وعرر -منهرر ، الحمررر األهليررة لمرر    نرر  مب حررة فهرري  اخلررة فرري قولرره  ( سررور  359 ] طَّيِ 
ولم  حرم  "يحرم عل)هم الخب ئ " يعني هذا الحم ر بع)نه أمس ط)  وال)وم خب) ؟ نعم لم    ن حر    [األعراف

أمررس هررو ط)رر  وال)رروم لمرر  حرررم صرر ر خب)رر ، يعنرري انقلبرر  ع)نرره مررن الط)رر  إلرر  الخبرر ، أو نقررو   هررذا ط)رر  
 تره اللري أكر  منره أمرس مر  )تضررر واللري أكر  منره ال)روم )تضررر؟ وخب  معنوي )تبع التحل)  والتحريم؟ يعنري م 

 ه ه؟ نعم؟
 .......طالب:

هرر  نقرررو   هررذا الوصرررف ب لط)ررر  أو ب لخبرر  هررر  هرررو تغ)ررر حقيقرررة بمعنرر  أن مرررن أكررر  الحمرر ر قبررر  تحريمررره ال 
لح رم الشررعي )تضرر بشيء ومن أكله بع  تحريمه وص)رورته خب)ثً  )تضرر؟ أو نقو   هذه أمور معنوية ت بعة ل

الترررري تجعلهرررر  ط)بررررة، وأو ع ف)هرررر   -الخصرررر ئص–نررررزع خصرررر ئص  -جرررر  وعرررر -ولرررريس ألحرررر   رررر م؟ أو أن هللا 
 لم  حرمه  سلبه  المن فع، وهذا ليس ببع) . -ج  وع -خص ئص الخب) ؟ يعني مث  الخمر أن هللا 

 . وهللا أعلم، وصل  هللا عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3كتاب النكاح ) -شرح: عمدة األحكام 

 ب   الص اق
 عب  الكريم الخض)ر  الش)خ

 
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ،الحمد هلل رب العالمين

 غفر له ولشيخنا وللحاضرين:و  -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام عبد الغني المقدسي 
))ال تـنكح األيـم حتـى تسـتأمر، قـال:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 

 .))أن تسكت(( :قال ؟يا رسول هللا كيف إذنها :قالوا وال تنكح البكر حتى تستأذن((
 نعم.

. يقو  نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن ،ورسولهعل  عب ه وب رك وصل  هللا وسلم الحم  هلل ر  الع لم)ن، 
  -رحمه هللا تع ل -المؤلف 

واأليرم هري  "))ال تـنكح األيـم((قـال:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-أن رسـول هللا  -رضي هللا عنـه-"عن أبي هريرة 
هرذه هري الث)  التري ت يمر  بفقر  زوجهر  بطر ق أو وفر  ، والث)ر  فري العررف الشررعي مرن وطئر  بن ر ح صرحيح، 

الث) ، أم  من وطئ  بن  ح شربهة أو بزنر  نسر   هللا السر مة والع فيرة هرذه ليسر  بر يم وال ث)ر ، وال تترتر  عل)هر  
أح  م األيم، ولو تكرر ذلك منه ، نس   هللا السر مة والع فيرة، فلريس ح مهر  ح رم الث)ر ، فرإذا تزوجر  علر  امررأ  

 مرً  ب رر، ولرو قلنر   بر ن الث)ر  واأليرم وصرف مررتب  ب لب ر ر  لقلنر   س بقة  م  سي تي يقسم له  سبع لير  ؛ ألنهر  ح
ذا زن  في المر  الث نية )ترت  عل  ذلك أنه  ترجم، لكن هري ال ترزا  ب ررًا،  إنه  إذا زن  في المر  األول  تجل ، وا 

 م  لم توط  بن  ح صحيح، فإذا وطئ  بن  ح صحيح ص ر  ث)بً .
رخر ء وه  تثب  أو )ثب  الوصف المذ و  ر ب لعق  أو ب لر خو ؟ نعرم؟ )ثبر  ب لر خو ، وهر  ي فري مجرر  الر خو  وا 

السررتر لتترترر  األح رر م؟ لي ررون مرر خواًل بهرر  أو ال برر  مررن الرروطء؟ مسرر لة خ فيررة برر)ن أهرر  العلررم، ولعلرره يرر تي لهرر  
 من سبة.
ذا قلن   إنه  ن ف ))ال تنكح األيم((يقو    " وي تي النفي إذا قلن    ال( ن هية،  سرن  الح ء، وا  ية رفعن  الح ء "ال تن ح 

   ال تن ح األيم((مرا ًا به النهي وهو أبلغ من النهي الصريح عن  أه  العلم، لكن إذا قلن   ن هية لم  ن سر الح ء 
َفِع َّللاَُّ{ مو الجر من خواص األسرم ء؟ نعرم الجرر مرن خرواص األسرم ء،  )رف نجرر فعر ؟  [( سور  المج  لة33 ] }َير 

 نعم؟
 .......طالب:



نعم يعني اللتق ء الس كن)ن، ط)  اآلن إذا التق  الس كن ن نفر مرن التقر ء السر كن)ن إلر  حر رة أخررى، لمر ذا فررنر  
ال نصربن ه؟ مرا نر  أن نفرر مرن التقر ء السر كن)ن نر تي بحر رة تصرلح  إل  حر ة ال تصرلح للفعر ؟ لمر ذا مر  رفعنر ه وا 

 سم، إذا   ن القص  الفرار من التق ء الس كن)ن.للفع ، م  ن تي بحر ة ال تصلح إال ل 
 .......طالب:

نعررم ألن ال )لترربس ب لفعرر  الررذي )ررؤثر فيرره ع مرر  النصرر  أو الفعرر  الررذي خرر  مررن العوامرر ، هررو اآلن  خرر  عليرره 
ال مر  هرو ظر هر؟ نعرم، فنلجر  إلر   ن نصربن ه التربس الجر زم ب لن صر ، ظر هر وا  ع م ، إن رفعن ه ألغ)ن  الع م ، وا 

ال ف ألص  أن الجر من ع م   االسم.ح  ر ة يعرف الق رئ أنه ليس بمنصو  وال مرفوع تغ)ر ح مه، وا 
 قرررررررر  خصررررررررص الفعرررررررر  برررررررر ن )نجزمرررررررر     واالسررررررررررم قرررررررررر  خررررررررررص برررررررررر لجر  مرررررررررر 

 

 يعني من خواص األفع   الجزم، ومن خواص األسم ء الجر.
 ومسرررررررررررررن  ل سرررررررررررررم تم))رررررررررررررز حصررررررررررررر     بررررررررررررر لجر والتنررررررررررررروين والنرررررررررررررر اء و أ (

 

َفـِع َّللاَُّ{  -جر  وعر -أنه  إذا   ن   ال( ن هية ال ب  من الكسر،  م  في قولره المقصو    [( سرور  المج  لرة33 ] }َير 
نعم،  مت  أضع  العم مة( نعم ألج  نفر من التق ء الس كن)ن إل  حر رة ال )وجر  لهر  نظ)رر عنر  عر م الع مر ، وال 

 عن  ع م  يقتضي غ)ر الجر؛ ل)رتفع اللبس.
))وال تــنكح السرر)ن والترر ء للطلرر ، يعنرري يطلرر  أمرهرر  ب  مهرر ،  ))حتــى تســتأمر((عرفنرر  األيررم  أليــم(())ال تــنكح ا

وهي من لم توط  بن  ح صحيح ولو حصر  لهر  وطء بشربهة أو ب رتكر   مخ لفرة، ولرو زالر  ب  رتهر  بر ي  البكر((
هي لم تتزوج وتوط  بن  ح صحيح سب  من األسب   ال تزا  ب رًا م  لم توط  بن  ح صحيح، فمن زال  ب  رته  و 

فهي ب ر، ق  يقو  ق ئ   إن هذه ف نة من الن س زال  ب  رته  بع ج مثً  احت)ج إل  ذلك، بوثبة، بروطء شربهة، 
بمخ لفررة، بزنرر ، إذا خطبرر  نقررو   ب ررر أو ث)رر ؟ هرري زالرر  ب  رتهرر  هرري ح مررً  ب ررر، والب رر ر  لهرر  أرش عنرر  أهرر  

خب ر الخ ط  ب نه  م  زال  ب ر أو ال؟ المس لة ف)ه  حرج  ب)ر، وي ثر السؤا  في العلم، لكن ه  )لزم من ذلك إ
مث  هذه الصور ، ارتكب  م  ارتكب  ثم ت ب  توبة نصوحً  ه م  م    ن قبله ، والت ئ  من الذن   من ال ذنر  

ال أحررر  يقررر م  لرره، هررر  )خبرررر الخ طرر  أو ال )خبرررر؟ فمررر  شررك أن المسررر لة مرررن عضرر  المسررر ئ ، إن أ خبرررر معن هرر 
ن لم )خبر غش عظيم له، يعني م  هو المس لة مث  المس ئ  التي..، نعم إثمه  وأثره  في اآلخر  انتهر   عل)ه ، وا 
ب لتوبة النصوح، لكن )بق  الع ر، لو يعلم الزوج أو أوال ه فيم  بع  م ذا ي ون مصر)ره؟ المسر لة تحتر ج إلر  عن يرة 

   تجلس بر ون زواج،  ر  مرن أقر م يقر   لره  تررى حصر  منهر  مر  حصر ، ش )  ، إن أ خبر الخ ط  ق  يقو  ق ئ
وم ذا عن الرج  لو حص  منه هذا؟ ه  )خبر من )خط  منه أو ال )خبر؟ هذه مسر ئ  تحتر ج إلر  عن يرة، لكرن 
ن  ر ن الررذن  واحر ، الف حشرة واحر  ، يشررترك  األثرر الفعلري إنمر  هرو فرري المررأ  أمر  فري الرجرر  ال )تبر)ن فيره أثرر، وا 
ف)ه  الف ع  والمفعو  بره إال الم رره مر  لره ح رم، ف لمسر لة تحتر ج إلر  عن يرة، إن وجر  مرن يقبر  بهر  إذا أخبرر هرذا 

نره   إ، وبعضرهم يقرو ...، مر  )تغ)رر عليره......ألنه يق م عل  ب)نة بح)  لو أث)ر فيم  بع  مر  )تر ثرهو األص ؛ 
أن تزوجررر ، فمرررن بررر   السررر تر  وهللا هرررذه مطلقرررة سررربق  قررر  ي)زوجهررر  زواجرررً  صررروريً  بح)ررر  لرررو عرفررر  فيمررر  بعررر  

ومررن سررتر مسررلمً   ،أصرر  السررتر، أصرر  السررتر شرررعي  ال أقررو  عل)هرر .......، االسترسرر   فرري السررتر االسترسرر  
ألن  ، وستر جميرع القضر ي  ال )جعر  هنر ك را ع للمجررم)ن؛ستره هللا، هذا األص  في الستر، لكن االسترس   فيه



فمثرر  هررذه المسرر ئ  تحترر ج إلرر   ؟جرره فرري حقرره أن يفضررح مرر  هررو بيسررتر، يعنرري مترر  )رترر عبعررض المجرررم)ن المت
مثر  هرذا؛ ألن هرذه أمرور ف)هر  المصر لح  أن يصر ر ح رم عر م فريسرن تر رس علر  حر ه، وال يح ، و   ح لرةعن ية

مبرت   بمثر   -نس   هللا الس مة والع فية-والمف س ، وتخضع للب)ئ   والظروف وم  أ ري إيش؟ إحن  في ب)ئ   
سلم  من مث  هذه األمور، ويق م اإلنس ن وهو مرت ح، لكن ع   هللا  -وهلل الحم -هذا، وهن ..، أقو   مجتمع   

 المستع ن، لكن ع   االنفت ح انفت ح ال ني  ضرر محض، هللا المستع ن.
مر  هرو انتهر  ب لكليرة، لكرن يعني حت  يطل  إذنه ، الث)  انته  الحير   يعنري  ))وال تنكحوا البكر حتى تستأذن((

الحي ء المتعلق بهذه المس لة ألنه  ع شر  الرج  ، وخرج  عرن ب)ر  أهلهر  إلر  ب)ر  أجنبري، وصر ر أقرر  إل)هر  
من أهله ، وزال  الكلفة ب)نهم، ب إلم  ن إذا عرض عل)ه  ف ن أو ف ن، تري )ن فر ن ال ترير )ن فر ن تقرو   نعرم 

 ، لكرن الب رر التري مر  تعرو   وال خرجر  مرن خر ره  تسرتح)ي أن تقرو   أرير  وال أو ال، يعني ال تتر   فري الجروا
أريررر ، هرررذا األصررر  فررري بنررري آ م عمومرررً  مسرررلم)ن أو غ)رررر مسرررلم)ن، هرررذا األصررر  فررر)هم، وهرررذا األصررر  ت كررر  فررري 

{اإلسرر م؛ ألن النسرر ء أمرررن برر لقرار فرري الب)ررو   ــوِتُكنَّ ــي ُبُي َن ِف ــر  ن ب لحيرر ء والعفررة، وأمررر  [( سررور  األحررزا 11 ] }َوَق
ح ى عشر سنة واثن  عشر سنة تتح   م ذا تصنع؟ وم ذا تفع  إذا تزوج ؟  واآلن مع هذا االنفت ح تج  عشر وا 
وتري  ف ن، وتري  زوج ش له  ذا، وه)ئته  ذا، وشعره  ذا، ال شك أن هذا خ ف الفطر ، وخ ف الشرع، األص  

خوانه ذا   ن األمر في الذ ور يعني في ج)لن  مثً  تزوجوا مرن ث ثر)ن في الب ر أنه  م  تعرف غ)ر وال )ه  وا   ، وا 
سنة مثً  يعق  له  رس قب  ال خو  )خبر  )ف يصنع؟ وش )بي يسوي؟ ب) خ  عل  امرأ  م  )ر ري إيرش يسروي؟ 
وحصرر  وقررر ئع وحررروا   مضررح ة مررر  )ررر ري إيرررش يصررنع؟ واآلن األطفررر   فررري الكتررر   يعرفررون، هرررذا سرررببه إيرررش؟ 

المذموم المش)ن، ص ر  اآلن العملير   قر ام األطفر   تفعر ، طفر  عمرره ثر   سرنوا  يسر   ج تره إيرش  االنفت ح
لون تحملون أنتم قب ؟ يعني هذا سؤا  محرج  )ف تقو  له؟ تقو     ن  هن ك حبو  ن كلهر  ونحمر ، يقرو   مر  

مر  )خطررر علرر  برر  ،  عنر  م جمرر ع أنررتم؟ وش تقرو ؟ هرري تريرر  تخفرري عليره وهررو صرر ر أعررف منهرر ، شرريء شرريء
يعنررري فسررر   ذريرررع مرررن خررر   هرررذه القنررروا ، فسررر   ذريرررع، والمعصررروم مرررن عصرررمه هللا، وبهرررذا نعررررف خطرررور  هرررذه 
خواننررر  المسرررلم)ن الرررذ)ن  اآلال ، بعرررض النررر س )ترررذرع يقرررو   أنررر  أشررروف األخبررر ر، وأطلرررع علررر  أحررروا  العررر لم، وا 

)هم؟! مثر  هرذا يسروغ؟! ال يسروغ البترة، يعنري ألن يعريش يقتلون..، تطلع عل  األخب ر بإه ك من ائتمنرك هللا علر
اإلنسرر ن جرر هً  خرر م مرر  يعرررف شرريء مررن الواقررع أفضرر  ب ث)ررر مررن أن )زيررغ قلبرره، أو )زيررغ مررن تحرر  )رر ه بهررذه 
األمرور، يعنري المسر لة مر  هري بشررهوا  فقر  شربه   بعر ، أف ر ر إلح  يرة وزن قررة تر خ  فري ب)رو  العروام، شرربه ال 

ح ر ف)هر   ث)رر مرن طر   العلرم فضرً  عرن الع مرة، وير تي مرن ير تي يقرو   أ خر  القنروا  مرن يستطيعون ر ه ، 
أج  أن أسمع األخب ر وخ ص ونقفله، ط)  من يضمنك؟ وحصر  بسرب  هرذا التسر ه   روار ، )تمنر  اإلنسر ن 

ذا وقررع الفرر س فرري الرر رأس برر )ن  أنرره مرر   قبرر  سررم عه ، قبرر  حصرروله  فرري ب)ترره وفرري مح رمرره، شرريء ال يطرر ق، وا 
نبحرر  عررن الحلررو  والفترر وى، وطب)رر  نفسرري، ومشرررف اجتمرر عي يحرر  لنرر  هررذه اإلشرر  ال ، يرر  أخرري احسررم المرر    

 وترت ح، احسم الم    تنتهي.
يعني م  في غ)ر الس و ، وش تبي تقو  البن  اللري مر   "))أن تسكت(("قالوا: يا رسول هللا وكيف إذنها؟ قال: 

 تس  .سبق أن جرب ؟ م  عن ه  إال 



 .......طالب:
نقلة ال تخطر عل  الب  ، الزوج إذا خرج صبيحة العرس،  خر  بزوجتره الب رحرة وصربيحة العررس   نره جر ي مرن 
معر ررة، مررن معر ررة وهللا صررحيح، الرر م فرري وجهرره وفرري ) يرره وفرري  ررذا، يعنرري المسرر لة مرر  هرري بته ويرر ، و  نرر  

ف هررذه األمررور، وال ترر ري وش يصر)ر؟  لهرر  مررن حف ظهرر  النسر ء )ررربطن السررراوي  ب حزمررة،  ر  هررذه ألنهرر  مرر  تعرر 
عل  نفسه ، وي خ  ال اخ  اآلن عل  الزوجة وشلحة مر  تحتر ج شريء، يعنري شريء مر  )خطرر علر  البر  ، يعنري 
أال نخش  من عقوبة مث  هذه التصرف  ؟! ق  يقرو  ق ئر   هرذه زوجتره ويتصررف..، لكرن هرذه التصررف   وراءهر  

أ)ررن الحشررمة؟ أ)ررن؟ يعنرري هررذه التصرررف   لهرر  مرر  وراءهرر ، يعنرري مرر  جرر ء  مررن فررراغ هررذه  مرر  وراءهرر ، أ)ررن العفررة؟
جرررررام  ن  رررر ن النرررر س برررر و وال يفهمررررون شرررريء، خلهررررم ال يفهمررررون وش يفهمررررون؟ يفهمررررون فجررررور وا  التصرررررف  ، وا 

 ومع صي ومن را ، ال يفهمون ي  أخي، وهللا المستع ن، نعم.
  )جوز لول)ه  أن )جبرهر ، ال بر  مرن أخرذ الموافقرة الصرريحة الث)ر  ال بر  ف ))ال تنكح األيم حتى تستأمر((يقو   

مرن أخررذ الموافقررة الصررريحة الترري ال تحتمرر ، هرر ه تريرر )ن فرر ن؟ تريرر  فرر ن تتو رر ، ومسرر لة عرررض الخ طرر  علرر  
و البنر ..، مسرر لة الررولي، الررولي لرره وجررو  شرررعي يشررترط ال برر  منرره عنرر  الجمهررور، فلرريس وجررو هم مجررر  عبرر ، أ

مجررر  )تررول  اإل)جرر   والقبررو ، ال، لرره  ور فرري المسرر لة، ولرريس  رر  خ طرر  يعرررض علرر  المخطوبررة، إذا اقتنعرر  
بتروافر الشرروط التري ترير ه  لزوجترك م حظرً  مصرلحته  الشررعية إذا اقتنعر  تعررض، مرو أي شرخص )جيرك تبري 

 م  بهر  السرن تمنر  خروجهر  مرن تعرضه،.........، وي حظ عن  بعض النر س أنره إذا تقر م  السرن ب لبنر ، تقر
ب)ته ب ي طريقرة وهري  رذلك، فر و  خ طر  تفضر  مرن غ)رر بحر  وال تحرري وال سرؤا ، وبهرذا التسر ه  فري مق بر  
التش )  في أمور م  أنز  هللا به  من سلط ن حص  م  حصر  مرن النسر  الع ليرة مرن العروانس، ف إلنسر ن يحتر ط 

بهر  فري مر  ال يصرلح  )نهر ، هري أم نرة ب)ر ه، فر  بر  مرن االهتمر م، إذا  لمول)تره وهري أم نرة ب)ر ه، ال )جروز أن )رزج
ذا اقتنع به قن عة ت مة وق ل   أن  ال أري ، هذا م  أ ري إيش؟ هذا  اقتنع به، الضواب  الشرعية موجو   يعرض، وا 

ي إل  الب ر، الب ر متش  ، يح و  أن يقنعه  من غ)ر إجب ر، ال )جوز له أن )جبره ؛ ألن الكلمة األخ)ر  له ، ن ت
مث  الث) ، إال الفرق في أن هذه تنطق تقو   أري ه أو ال أري ه، وهذه تس  ، أو تقو   ال أري ه، أو تب ري مرثً ، 
عن  أه  العلم من ال قة في هذا الب   م  ال )خطر عل  ب  ، يقولون  حت  لو ب   هن ك فررق بر)ن ب ر ء الحرزن 

شررعية ال بر  منهر ، فتسرت ذن الب رر فرإذا سر ت  خر ص ع مرة القبرو ، وال  وب  ء الفرح، عل     ح   هذه أمرور
)نسرر  لسرر ك  قررو  إال فرري مثرر  هررذا الموضررع، فررإذا ترروافر  الشررروط فرري الخ طرر  عرررض علرر  الموليررة، إذا لررم 

بغي تتوافر )ر  من األص ؛ ألن النس ء ق  ال ) ر ن المصلحة، ق  يقو  ق ئ   إن النس ء اآلن تعلمن وعرفن م  )ن
وم  ال )نبغي، وص ر  تعررف الشرخص الرذي يم رن أن تعريش معره، ويم رن مر  تعريش،  )رف تتفر هم مرع شرخص 
)ري ه أبوه  الع مي الذي ال يق ر مصلحته ، بن  ج معية خطبه  ج معي )ر ه األ  علش ن إيش؟ الشرط متروافر، 

ذه أم نرة ال بر  مرن مراع تهر ، و رم مرن امررأ  األف  ر متق ربة، ال ي في، الم)زان ال )ن، هو الم)رزان، والخلرق؛ ألن هر
تزوجرر  رجرر  يفهمهرر  وتفهمرره علرر  أسررلوبهم، والمصرر)ر الطرر ق، فررإذا لررم ي ررن الهررم الرر )ن مررع الخلررق؛ ألن بعررض 

 اإلخوان المت )ن)ن أس ءوا إل  بعض؛ ألنه ق  ي ون مت )ن لكن م  له خلق، ف  ب  من ال )ن والخلق.



از إجب رهرر  وأنهرر  ال تحترر ج إلرر  أن تسررت ذن، خرر ص مرر   امرر  ب ررر ألب)هرر  أن الب ررر  مررن أهرر  العلررم مررن )رررى جررو 
)جبره ، وهذا المعمو  به عنر  الحن بلرة، و ر ن هرو السر ئ  فري البلر ، لكرن الرنص الصرحيح الصرريح هنر  )ر   علر  

جبرررر، أنرره لرريس ألحرر  أن )جبرهررر ، خرر ف فرري الب ررر، قرررو  الحن بلررة معررروف، والجمهررور واألكثرررر )رررون أنهرر  ال ت
رضري -ف لصغ)ر  م ذا عن الصغ)ر  التي ليس له  أمر وال إذن؟ خطب  بن  خمس سن)ن أو س  سن)ن، ع ئشرة 

عق  عل)ه  وهي بن  سر  سرن)ن، فمثر  هرذه يطلر  إذنهر ؟ هرذه ال إذن لهر ، مر  تر رك، مر  تر رك شر)ئً ،  -هللا عنه 
بر م  -عليه الصر   والسر م-ا صنيع النبي وق  يقو  ق ئ   إن األنظمة تمنع مث  هذا، تزوج بن  س  سن)ن، هذ

المررؤمن)ن، عقرر  عل)هرر  وهرري بنرر  سرر  سررن)ن، و خرر  بهرر  وهرري بنرر  تسررع، فمثرر  هررذه ال رأي لهرر  فرر  تسررت ذن، ال 
سيم  إذا ترجح  المصلحة، أم  إذا لم تترجح المصلحة ولم )خش  فوا  شخص )خش  فواته مث  هذه تترك حت  

رأ ، نعم، منهم من )ج)ز إجب ر الصغ)ر  إجب رًا مؤقتً ، فرإذا بلغر  فر ألمر لهر ، لهر  أن تبلغ المبلغ الذي تزوج له الم
 ترفض وله  أن تستمر.

فقالـت:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي  -ارضي هللا عنه-وعن عائشة 
نمـا معـه مثـل هدبـة كنت عنـد رفاعـة القرظـي فطلقنـي فبـت طالقـي، فتزوجـت بعـده عبـد الـرحم ن بـن الزبيـر، وا 

))أتريــدين أن ترجعــي إلــى رفاعــة؟ ال حتــى تــذوقي فقــال:  -صــلى هللا عليــه وســلم-الثــوب، فتبســم رســول هللا 
يا أبـا  :وخالد بن سعيد في الباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى ،وأبو بكر عنده :قالت عسيلته ويذوقك عسيلتك((

 ؟!-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا تسمع هذه ما تجهر به عند ال بكر أ
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
نسربة إلر  بنري قريظرة، وهنر ك نسربة إلر   قالـت: جـاءت امـرأة رفاعـة القرظـي" -رضـي هللا عنهـا-"وعـن عائشـة 

"جـاءت امـرأة رفاعـة القرظـي القرض، وينتس  إل)ه  سع  المرؤذن، سرع  القررض، فللتفريرق ب)نهمر  )نتبره لمثر  هرذا 
يعنري طلقهر  ط قرً   فبـت طالقـي" لـت: كنـت عنـد رفاعـة القرظـي فطلقنـيفقا -صلى هللا عليه وسلم-إلى النبي 

ــَرُه{ب ئنررً  البتررة، بح)رر  ال تحرر  لرره إال إن تزوجرر  غ)ررره  ــا َغي  ج  ــَى َتــنِكَح َزو  ولعرر  الح صرر   [( سررور  البقررر 617 ] }َحتَّ
"فتزوجـت بعـده عبـد الـرحمن  -عليره الصر   والسر م-النبري  تكم)  الث  ؛ ألن الث   بلفظ واح  ب عة ال يقره

ــن الزبيــر" ب)ررر، لكررن هررذا برر لفتح، علرر  خرر ف الجرر   ، فل)نتبرره لرره  مرر  أن عب)رر   هرري الجرر    وعب)رر    ب الجرر    الز 
"فتزوجت بعده عبـد الـرحمن بـن الزبيـر السلم ن ب لفتح خ ف الج   ، وفي هذا مؤلف   أله  العلم يعني م  ت رك 

نما معه مثل هدبة الثوب"و  يعني ضع)ف في هذا الب  ، ضع)ف ال )نتشر، فمث  هذا هر  يحصر  بره التحل)ر ؟  ا 
 ال )نتشر، وه  مث  هذا )لزمه إخب ر الزوجة أو ال )لزمه؟ نعم؟

 .....الطالب:..
 م  )لزمه؟
 .....الطالب:..

  )ف؟
 .....الطالب:..



 ر الخ ط ، فإذا   ن في الرزوج ع)ر  مثر  هرذا مقصر  مرن..، إحن  قلن   إن الزوجة إذا ص ر به  ع)  )ج  إخب
ب  من أعظم المق صر  مرن مق صر  الن ر ح، المررأ  لمر  خطبهر  مرن ال ح جرة لره فري النسر ء ثرم أخبرهر  فق لر   مر ذا 
)ري  من النس ء؟ فق    )رير  أن نتعر ون علر  ط عرة هللا، نتعر ون علر  البرر والتقروى، ق لر   أعررف هللا بر ، ب ونره 

عرف هللا، يعني هذا مقص  م  في شك، مقص  للرج   والنس ء، يعني الرج  إذا وج  أ ن  شيء فري المررأ  حمر  أ 
م  حم ، والمرأ   ذلك، يعني هذا أمر يشترك فيه الرج   والنس ء، فإذا   ن فيه ضعف في مث  هذه الح لرة ال بر  

نري تنفرع فري هرذا البر   نقرو   األصر  العر م، من اإلخب ر، ق  يقو  ق ئ   إن هنر ك ع جر   وحبرو  وعقر ق)ر يع
فإذا حص  وزوجته عن ه أو أخبره  وقبل  به وتن و  العق ق)ر ب يفه، األمرر ال يعر وه، أمر  أن تغرش امررأ  برزوج ال 

 )نتشر وش استف   ؟ ال ب  من إخب ره ، ال ب  أن تخبر.
نما معه مثل هدبة الثوب" بعضهم يقو   إنه في الصغر، التشبيه وجره  "فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وا 

لكن لنعلم أنهم  "-صلى هللا عليه وسلم-"فتبسم رسول هللا الشبه الصغر، ومنهم من يقو   الضعف واالسترخ ء 
المش لة عن هم إذا تزوج  المرأ  وتب)ن له  خ ف م  أمل  ثم طلق  ب إلم  ن أن تترزوج ث نيرة قبر  األب ر ر، هرذا 

هم، أثره ضع)ف ج ًا عن هم يعني  ونه  ب ر أو ث)  أثره ضع)ف ضع)ف ج ًا عن هم، ولذا شيء غ)ر مؤثر عن 
تتزوج ث ني وث ل  ورابع، وع ئشة بن  طلحة تزوجهر  مصرع  برن الزب)رر بعر  خمسرة، و فرع لهر  ألرف ألرف، يعنري 

فلرذا لمر  عظرم األثرر مل)ون، لكن اآلن أ ن  خ ش )ر ن المرأ  المسر )نة   نهر  غ)رر موجرو  ، فتتررك لكبر ر السرن، 
تعرر)ن اإلخبرر ر، مرر  هرري بررتغش..، واحرر  )ررزوج ولرر ه مجنررون مرر  )رر ري النرر س إنرره مجنررون، وهررذا  لرره تسرر ه  مررن 
الطرف)ن، ولي المرأ  ال ب  أن )بح ، وال ب  أن يعرف، وبعض اآلب ء  ب ر السرن يقرو   مر   ام ابرن حمولرة، وأبروه 

يررر  أخررري، هرررذا غرررش، الكررر م علررر  الواقرررع اآلن هررر  يسرررتحق أو مررر  رجررر  مرررن الرجررر   ويه يررره هللا الولررر ، نقرررو   ال 
صلى هللا عليـه -"فتبسم رسول هللا يستحق؟ اإلنس ن يقوم في )ومه ه  يستحق أو م  يستحق؟ ف)هتم لهذا األمر 

يعني من جرأته  وأنه ..، ومث  هذه الجررأ  ال ترذم مرن  ر  وجره، ألنره )ترتر  عل)هر  حقروق، ولرو قلنر   إن  "-وسلم
حي ء الذي هو الخج  يحم  في مث  هذا الب   لض ع  ث)ر مرن الحقروق، هرذه )ترتر  عل)هر  حقروق، إن رضر)  ال

 وسلم  وق ل   ال ني  م شية وف نية هذا األمر ال يع وه ، لكن له  الفسخ.
))ال حتــى يعنرري هرر  تظنرر)ن أنرره حصرر  التحل)رر  بمثرر  هررذا الن رر ح؟  ))وقــال: أتريــدين أن ترجعــي إلــى رفاعــة؟((

ق  يقو  ق ئ   إن بعض الن س يحص  عن ه مثر  هرذا ضرعف، ويولر  لره؛ ألن  ذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك((ت
الوال   مجر  حصو  هذا مع هذا، لكن الشهو  تنع م أو تضعف، والشهو  مقص  من مق ص  الن  ح للطرف)ن، أم  

وجر  الغسر  ويفسر  الحرج هرذا التحل)ر ، الوال   فق  يحص  شيء منه ، أم  التحل)  ف  ب  فيه مرن اإلير ج الرذي )
ال فرر  تحرر  لزوجهرر  األو ، )ررذ ر عررن بعضررهم أنرره ال يحترر ج وحترر  تررن ح زوجررً  غ)ررره،  فرر  برر  فيرره مررن الرروطء، وا 

  ال حتررر  ترررذوقي عسررر)لته ويرررذوق الن ررر ح يطلرررق علررر  العقررر ، لكرررن هرررذا الحررر )  نرررص فررري  رررون العقررر  ال ي فررري، 
 ، ولذا شبه ب لعس ؛ ألن فيه لذ .يحص  الوطء الذي معه اللذ  عس)لتك((

فنادى: يا أبا بكر أال تسـمع هـذه مـا تجهـر  ،وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له ،"قالت: وأبو بكر عنده
يعني   نه ق    ي  أب  ب ر لم ذا م  منع  هذه المرأ ؟ ولكونه )ترت   "-صلى هللا عليه وسلم-به عند رسول هللا 

نع، و ث)رر مرن النسر ء يسر لن عرن أشري ء قر  يسرتحي عنهر   ث)رر مرن الرجر  ، لكرن مر   ام عليه ح م شرعي، ال تم



)ترتر  عل)هر  ح ررم شررعي ال من وحررة مرن الجرروا ، تسر   تتفقره، يطلرر  منهر  زوجهرر  شريء هرر  تمنرع أو ال تمنررع؟ 
ن  اسرتج ب  لمحررم فتس  ، والمت )ن   أكثر من تس   في هذا الب  ؛ ألنهر  إن امتنعر  عرن مبر ح لحقهر  اإلثرم، وا 

لحقه  اإلثم، فهي تس   عن  )نه ، أم  غ)ر المت )نرة طلر  منهر  مر  طلر  هري التري تقررر، إن   نر  تحر  الرزوج 
ن   ن ب)نه  وب)نه شيء رفض     م  )ري ، ف لمت )نرة تسر   عرن مر  )جروز ومر  ال )جروز،  أج ب  إل  م  )ري ، وا 

الحي ء هو السمة الغ لبة للمرأ  المسلمة، إذا اضطر  إل  لكن )نبغي أن ي ون هذا عل  أض)ق نط ق، وأن ي ون 
"قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بـن سـعيد فـي البـاب ينتظـر السؤا  عن شيء تس  ، أو تكلف زوجه  يس   أو..، 

وقر  ) لمرس " -صلى هللا عليه وسلم-أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر أال تسمع هذه ما تجهر به عند رسول هللا 
األسررئلة مررن قبرر  بعررض النسرر ء إثرر ر  المسررئو ، يعنرري مررع هررذا االنفترر ح الررذي نعيشرره، أو إثرر ر  السرر مع،  مررن بعررض

فمث  هذه إذا غل  علر  الظرن أن هرذا هرو القصر  مثر  هرذه ترر ع، فمرن طلقر  ث ثرً  ال تحر  لزوجهر  حتر  ترن ح 
لعن المحل  والمحل  له،  -ج  وع - زوجً  غ)ره، فإذا ن ح  ن  حً  صحيحً  ن  ح رغبة ال ن  ح تحل) ؛ ألن هللا

فإذا ن ح  ن  ح رغبة وحص  الشرط، وطئر  بهرذا الن ر ح، وذاقر  مر  نرص عليره هنر  تحر  لرألو ، وترجرع بر ون 
طلق   من ج )ر  تحسر ، لكرن المطلقرة مرر  واحر   أو مررت)ن ثرم تزوجر ، ثرم رجعر  إلر  األو  ترجرع مثر  البر ئن 

 ر، أو ترجررع بطلق تهرر  السرر بقة؟ يعنرري إذا طلقرر  ث ثررً  ون حرر  زوج ج )رر  ؟ علرر  اصررط ح أهرر  السرري را  أصررف
ج )رر  ورجعرر  إلرر  األو  خرر ص، ج )رر  ، لكررن إذا طلقرر  مررر  أو مرررت)ن ثررم ن حرر  ثرر ني انتهرر  عرر ته  تزوجرر  
ث ني، ثم رغب  في األو  ورغ  ف)ه  ورجع  إليه ترجع بطلق ته  الس بقة أو أصف ر مث  ذي؟ ب لطلق   السر بقة، 

ه  له بهرذا  -رضي هللا عنه-س لة خ فية، لكن عمر الم س   أب  هرير  عن هذه المس لة ف ج   بهذا الجوا ، وش 
ب نره مرن أهرر  الفقره لرريس مرن أهر  الروايررة فقر ، وذ ررر شر)خ اإلسرر م هرذا لل اللرة علرر  أن أبر  هريررر  فقيره، بخرر ف 

قيره علر  قولره، روايرة الفقيره تررجح علر  روايرة بعض من يقو   إن أب  هرير  هرو مجرر  راويرة، ولرذا )ررجح قرو  الف
غ)ر الفقيه، وجعلوا أب  هرير  من هذا النوع، وس ق ش)خ اإلس م أمثلة  ث)ر  تر   علر  فقهره، ومنهر  هرذه المسر لة، 

 نعم.
ذا "قال:  -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك  من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا  وقسم، وا 

-ن أنسـا  رفعـه إلـى النبـي : إولو شـئت لقلـت :قال أبو قالبة ،الثيب على البكر أقام عندها ثالثا  ثم قسمتزوج 
 .-صلى هللا عليه وسلم

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
إذا ق   الصح بي  من السنة فله ح رم الرفرع؛ ألنره  مر   قال: "من السنة" -رضي هللا عنه-"وعن أنس بن مالك 

ي قو  ابن عمر  إذا أر   السنة فهجر، يقوله للحج ج، ق   نر فع  وهر  )رير ون ب لسرنة إال سرنة النبري ق   ن فع ف
، فهررو مرفرروع، -عليره الصرر   والسرر م-؟ فررإذا قرر   الصرح بي  مررن السررنة أي سررنة النبرري -عليره الصرر   والسرر م-

   -رحمه هللا تع ل -يقو  الح فظ العراقي 
 قرررررررررررو  الصرررررررررررح بي مرررررررررررن السرررررررررررنة أو

 ج   النبررررررررررررررررري ق لررررررررررررررررره ب عصرررررررررررررررررر   بعررررررررررررررررر 

 نحررررررررررو أمرنرررررررررر  ح مرررررررررره الرفررررررررررع ولررررررررررو 
 علرررررر  الصررررررحيح وهررررررو قررررررو  األكثررررررر  

 



فهرذا مرفرروع، إذا تررزوج الب ررر التري لررم توطرر  بن رر ح صررحيح علر  الث)رر  الترري تررم وطئهر  بن رر ح صررحيح أقرر م عنرر ه  
ني األص  ف)ه  أنه  في ألنه  م  تعو   عل  الخروج، يع "وقسم"يعني سبع لي    "فقام عندها سبعا " سبعً  وقسم،

ذا تـزوج ب)  أهله ، فتحت ج إل  مرن )ؤنسره ، وتحتر ج إلر   ربرة وطرو  مع شرر  مرن أجر  أن تنبسر  مرع الرزوج  "وا 
 ث   تكفي لل ربة ب لنسبة للث) . أقام عندها ثالثا  ثم قسم" -التي سبق أن جرب - الثيب

يقو   لو شئ  لصرح  ب ن  "-يه الصالة والسالمعل-"قال أبو قالبة: لو شئت لقلت: إن أنس رفعه إلى النبي 
"ولـو ألن الرفرع الصرريح مثر  قرو  الصرح بي  مرن السرنة، ال فررق،  -عليه الص   والس م-أنسً  رفعه إل  النبي 

لمرر  تررزوج أم  -عليرره الصرر   والسرر م-النبرري  "-عليــه الصــالة والســالم-شــئت لقلــت: إن أنســا  رفعــه إلــى النبــي 
ن سربع  لرك سربع  ث ثرً ، ثرم قر    سلمة أقر م عنر ه     إنره لريس برك هروان علر  أهلرك، فرإن شرئ  سربع  لرك، وا 

يعنرري المرررأ  سررواء   نرر  ب ررر أو ث)رر  عزيررز     لنسرر ئي((   إنرره لرريس بررك هرروان علرر  أهلررك((أو قرر     لزوجرر تي((
  أهلهر ، وعزيرز  عنر  ومق ر  ومحترمة عن  أهله ، يعني ليس معن  هذا أن الث)  تمتهن وتبتذ  ال، هري عزيرز  عنر

أمته ، المرأ  له  ش نه  في اإلس م، وال يعررف نظر م علر  مرر التر ريخ أعطر  المررأ  حقوقهر  مثر  اإلسر م، ونسرمع 
مرررن )نررر  ي ومرررن )نعرررق )هررررف بعبررر را ، وهرررؤالء هرررم ذئررر   البشرررر، الرررذ)ن ال )همهرررم مصرررلحة المررررأ ، وال مصرررلحة 

أن )خرجرروا النسرر ء مررن ب)رروتهن، ويقولررون  إن اإلسرر م والمسررلم)ن  المجتمررع، وال مصررلحة األمررة، هررم ذئرر   )ريرر ون 
ظلموا المرأ ، وال ب  من حقوق اإلنس ن أن تنظر في مث  هذا األمر، والمط لبرة بره فري أعلر  المسرتوي  ، ويهمهرم 
إفسرررر   األمررررة، يعنرررري مررررن العجرررر  أن يسررررموا المرررررأ  الترررري تربرررري عشررررر  أوال  مررررن أوال هرررر  علرررر  مختلررررف أسررررن نهم 

ستوي تهم يسمونه  ع طلة، والتي تخرج من ب)ته  لتربي أوال  الن س في حض نة هذه يسرمونه  ع ملرة، وال بر  أن وم
ترر تي هررذه الع ملررة بع ملررة أخرررى لتربرري أوال هرر ، الترري تربرري أوال هرر  هرري ع ملررة، الترري تربرري هررذه صرر ر  ع طلررة، 

مرررأ  المسررتخ مة لتربرري أوال  هررذه المرررأ  تسررم  وصررف  ب نهرر  ع ملررة ألنهرر  خرجرر  مررن ب)تهرر  لتربرري أوال  النرر س، ال
ع ملة، بهذا نعرف أنه ليس المقصرو  انتفر ع األمرة، أو زير    عر   العر مل)ن مرن أجر  تعزيرز االقتصر  ، يعنري فري 
روسي  أو  م   خلته  الش)وعية ق لوا   )ف تتق م بل  ونصف شعبه في المطبخ؟  )ف )تصور التقر م؟! واآلن مرن 

 ه  حمر   علر  أعلر  المسرتوي   وآليرر   علر    فرة الشررائح إلرجر ع المررأ  إلر  ب)تهر  للضرري ع عقرو  وروسري  عنر
 الذي ع شوه، ع شوا ضي ع عل  م ى سبع)ن أو ثم ن)ن سنة، وهللا المستع ن.

المرررأ  ليسرر  به)نررة علرر  أهلهرر  وال علرر  زوجهرر  وال علرر  مجتمعهرر  وال علرر  أمتهرر ،    لرريس بررك هرروان علرر  أهلررك((
قو  مث  هذا الكر م مرن )رير  أن يشربع رغبتره ونهمتره منهر ، وال )همره أمرة وال أم وال أخر  وال أحر ، ال )همره إنم  ي
ن سبع  لك سبع  لنس ئي((أح   اآلن هي تستحق ث   لي   شرعً  هذه الث) ، يعني    فإن شئ  سبع  لك، وا 

 ئه، وله  ل)لة من اللي لي، ل)لة من أربع، ل)لة إذا تزوج الب ر )جلس عن ه  سبع لي   ثم )ب أ ب لقسم، ) ور عل  نس
مررن ثرر  ، ل)لررة مررن ثنترر)ن، علرر  حسرر  عرر   النسرر ء الترري بعصررمته، الث)رر  )جلررس عنرر ه  ثرر   ليرر لي، يقسررم لهرر  
ث   لي لي ثم ت ور القسمة من ج ) ، تص)ر واح   أسو  النس ء، لكن إن رغب  فإن تعط  سبع مثر  الب رر مثر  

س أو بعرض النسر ء، يعنري م حظرة ومراعر   لشرعوره ، يعنري امررأ  جلسر  سربع لير   تتشربه هذا يسلكه بعض النر 
ب ألب  ر، ي حظ شعوره  وأهله ، وهو أيضً  ق  ي حظ شعوره  هو، وليش ت خذ ث)  والن س )لقون وأن  م  تلق ؟ 

ذا لو سبع له ، هي تستحق المجتمع فيه ضغوط، نعم فيه ضغوط أحي نً  تكون ب رز ، وأحي نً  تكون خفية، فمث  ه



فري األصرر   رم؟ ثرر  ، هرر  يقسرم لنسرر ئه علرر  أربرع ليرر   أو علر  سرربع؟ هرري فري األصرر  تسررتحق ثر  ، هررو مرر  
ال يقسررم سرربع؟ نعررم؛ ألنرره مسررتحقة للررث   مررن  زا هرر  إال أربررع ليرر  ، فهرر  يقسررم لنسرر ئه الب قيرر   علرر  أربررع ليرر   وا 

قرر   جمررع مررن أهرر  العلررم، والقررو  الثرر ني  أنرره إن فرررض عل)هرر  سرربعً  األصرر ، فيقسررم لنسرر ئه القرر ر الزائرر ، وبهررذا 
يعنرري إن    إن سرربع  لررك سرربع  لنسرر ئي((يفرررض لبقيررة نسرر ئه سرربعً ، ويرر   عليرره الحرر )  المخرررج فرري مسررلم  

أعط)تك سبع لي لي مث  الب ر أعطي نس ئي سبع؛ ألنك ث)  وهن ث)ب   مثلك، وظ هر النص )   عل  أن يقسم 
 مثله . لهن سبع ً 

 طالب:........
ن شررئ  ثلثرر  ثررم  ر ((يعنرري جلسرر  عنرر ك سرربعً     إن شررئ  سرربع  لررك((ال  فرري بعررض الروايرر  ، يعنرري    وا 

 جلس  عن ك ث ثً  ثم  ر  عل  نس ئي، نعم.
أراد أن إذا ))لو أن أحـدهم : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس 

فإنه إن يقدر بينهمـا ولـد فـي ذلـك لـم  وجنب الشيطان ما رزقتنا ه قال: بسم هللا، اللهم جنبنا الشيطانيأتي أهل
 .يضره الشيطان أبدا ((

  -رحمه هللا تع ل -يقو  
ــاس " ــن عب ــال رســول هللا  -رضــي هللا عنهمــا-وعــن اب ــال: ق ــه وســلم-ق ــو أن أحــدكم((: -صــلى هللا علي  "))ل

ــو أن أحــدكم إذا أراد أن يــأتي أهلــه((عنرر ه زوجرره والخطرر   )تجرره إلرر   رر  مررن  رر ن  زوجترره، أرا  أن )جرر مع  ))ل
 ))قال: بسـم هللا، اللهـم جنبنـا الشـيطان وجنـب الشـيطان مـا رزقتنـا فإنـه إن قـدر بينهمـا ولـد فـي ذلـك((زوجتره 

العمروم،  ونفي الضرر األص  فيره ))لم يضره الشيطان أبدا ((يعني في ذلك الجم ع الذي حص  هذا الذ ر عليه 
جميررع أنررواع الضرررر ال فرري  )نرره وال فرري  نيرر ه، هررذا األصرر ، لكررن مقتضرر ه أن ي ررون الولرر  معصررومً ، أن ي رررون 
معصوم؛ ألن أ ن  مخ لفة ضرر بسب  الشيط ن، ولم يقر  بهرذا أحر  مرن أهر  العلرم، مرنهم مرن قر    إنره يحصر  

صرر  المخ لفررة ثررم )وفررق للتوبررة منهرر  ف رر ن الضرررر لررم يحصرر ؛ ألنرره لررم الضرررر وال )ترترر  أثررره، بمعنرر  أنرره قرر  تح
)ترت  عليره أثرر، ومرنهم مرن قر    المررا  ب لضررر مر  يحصر  لره عنر  الروال  ، و ر  مولرو  يحصر  لره ذلرك إال مر  

 .-عليه الس م-  ن من عيس  
منه أح  إال المعصوم، لكن  وعل     ح   الضرر ب لنسبة لوقوع المعصية التي هي بسب  الشيط ن هذا ال يسلم

مثرر  هررذه األذ رر ر الترري جرر ء الشرررع ب لترغ)رر  ف)هرر ، ال شررك أنهرر  تخفررف، يعنرري إذا  رر ن قطعهرر  ب لكليررة غ)ررر وار  
وغ)ر متصور ال شرك أن مثر  هرذا )خفرف، ف لولر  الرذي ذ رر عليره هرذا الرذ ر ال شرك أنره أقرر  إلر  الخ)رر وأبعر  

 .-ج  وع -اسم هللا عن الشر من الول  الذي ال )ذ ر عليه 
من أج  بر ة هذه التسمية، ب  ق   بعضهم  إنه ي ون مرن جملرة عبر   هللا الرذ)ن قر    ))لم يضره الشيطان أبدا ((

ِهم  ُسل َطاٌن ِإالَّ َمِن اتََّبَعـَك{هللا ف)هم   َس َلَك َعَلي  فهر  معنر  هرذا أن هرؤالء العبر    [( سرور  الحجرر46 ] }ِإنَّ ِعَباِدي َلي 
)ن لرريس لرره علرر)هم سررلط ن معصررومون مررن أن يقعرروا فرري المع صرري؟ بح)رر  يصرررون علرر  هررذه الررذنو  الترري الررذ

ال فق  يغفلون، وق  تغلبهم النفس أحي نرً  فيقعرون فيمر  يقعرون فيره، قر   مج هر   إن الرذي  يمل)ه  الشيط ن عل)هم، وا 
وال يسمي )لترف الشريط ن علر  إحل)لره )ج مع وال يسمي )لتف الشيط ن عل  إحل)له ف)ج مع معه، إن الذي )ج مع 



ف)ج مع معه، وهذا نظ)ر من ي ك  وال يسمي ي ك  الشيط ن معه، من ) خ  الب)  وال يسمي )ب)  الشيط ن معه، 
ــِبر  ، -جرر  وعرر -وهررذا مثلرره ف لتسررمية مطلوبررة، والررذ ر مطلررو ، وعلرر  اإلنسرر ن أن ي ررون لهجررً  بررذ ر هللا  }َواص 

َسَك َمَع الَِّذيَن يَ  {َنف  َغَداِة َوال َعِشيِ  ُعوَن َربَُّهم ِبال  المقصو  أن مث  هذا من الزم األذ ر ر حصر   [( سور  الكهف69 ] د 
له خ)ر ال ني  واآلخرر ، ال سريم  األذ ر ر التري رتر  عل)هر  أجرور أو حفرظ أو مر  أشربه ذلرك مرن األورا  التري يحفرظ 

ه  هرذا الرذي معنر ، وهرذا مرن األذ ر ر المتعبر  بره، لكرن به  اإلنس ن المسلم، فليحرص عل)ه ، ومن -ج  وع -هللا 
 من ال يحسنه ب لعربية يقوله بلغته  م  ق   اإلم م البخ ري.

))إيـاكم والـدخول علـى قـال:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-أن رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه-وعن عقبـة بـن عـامر 
 .))الحمو الموت((ال: فقال رجل من األنصار: يا رسول هللا أفرأيت الحمو؟ ق النساء((

ولمسلم عن أبـي الطـاهر عـن ابـن وهـب قـال: سـمعت الليـث يقـول: الحمـو أخـو الـزوج ومـا أشـبهه مـن أقـارب 
 الزوج ابن العم ونحوه.

  -رحمه هللا تع ل -نعم يقو  المؤلف 
احرذروا  " التحرذ)ر))إيـاكم((قـال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-"عن عقبة بن عامر 

فقـال  ))إيـاكم والـدخول علـى النسـاء((أ)ن  ع   االخت ط من مث  هذا النص؟!  ))إياكم والدخول على النساء((
ألن أخر  الرزوج ال شرك أن لره )ر  علر   ))الحمـو المـوت((رجل من األنصار: يـا رسـول هللا أفرأيـت الحمـو؟ قـال: 

عررم  ررذلك، القرابررة لهرر  مرر  لهرر  فرري الشرررع، وجرر ء األمررر أخيرره، فرريظن أن ب)رر  أخيرره مثرر  ب)ترره، والعررم  ررذلك، وابررن ال
))إيــاكم بصررلته ، لكررن مررع أمررن المفسرر  ، ال يم ررن أن )رر خ  الرجرر  علرر  امرررأ  لرريس عنرر ه  محرررم، جرر ء التحررذ)ر 

يعنري شربه بر لمو ؛  ))الحمـو المـوت((، فقـال رجـل: يـا رسـول هللا أفرأيـت الحمـو؟ قـال: والدخول على النساء((
ام للحي  ، وهذا انع ام ال )ن وهو أش ، أعظم من المو ، هذا أعظم من المو ؛ ألنه انع ام لل )ن ألن المو  انع 

نس   هللا الس مة والع فية، هفو  وجريمة، ومنهم من يقو   الحمو المو  ألن  خوله )ؤو  إل  المو ، هرذه امررأ  
ط ن ث لثهمر ، ويحصر  مر  يحصر ، ثرم )رؤو  متزوجة، فإذا  خ  عل)ه  الحمو وق  ي ون متزوجً  أيضً  وي ون الشي

 أمرهم  إل  المو  الذي هو الرجم نس   هللا الس مة والع فية.
الن س  ولمسلم: عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: "الحمو أخو الزوج" ))الحمو الموت(("

 بهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه""أخو الزوج وما أش)تس هلون في مث  هذا، يعتبرون ب)  األخ مث  الب)ر  
الذ)ن هم ليسوا من مح رم الزوجة، ف  )جوز لهم أن ) خلوا عل)ه  ب ون محرم له ، وم  )ؤ ي إل  مث  هرذا )جر  
منعه، ق  يقو  ق ئ  مثً   أخو الرزوج إذا  ر ن الرزوج موجرو  الفتنرة م مونرة، لكرن )روم مرع )روم تر خ  مشر لة هرذه، 

ا ال)وم، تعررف سرر مرن أسرراره ، تعررف شر)ئً  تضرغ  بره عل)هر ، مر  فري شريء مثر  حسرم )ن شف لك شيء في هذ
المرر   ، تع مرر  تع مرر  مررع أخيررك، والنرر س )تسرر هلون فرري مثرر  هررذا، لكررن مثرر  هررذا التسرر ه  قرر  )جررر إلرر  أمررور ال 

جرر  أن تحمرر ، إذا احترر)ج إلرر  شرريء مررن هررذا مرررض الررزوج، واحت جرر  الزوجررة ألن تكلررم أخيرره، تهرر تف أخرر ه مررن أ
)رررذه  بررره إلررر  مستشرررف ، أو يسرررت عي طب)ررر ، أو..، أمرررور يعنررري ضررررورية، أو  ررر ن الرررزوج غ ئررر  ف لمررر  أخررر ه 
ليحضر له  بعض الضروري   ب لصو  المعت   من غ)ر خضوع ب لقو  للح جة، هذه أمور تقر ر بقر ره ، أمر  أن 

قر  يعررف مرن األمرور والشريط ن فري  تجع  الزوجة مجر  بس م  تستتر تجزع..، هذه أمور ال تحم  عقب ه ؛ ألنره



هذا الب   عن ه  قة في الم حظة، وعن ه  قة في المس لك، ويجري من ابن آ م مجرى الر م، )ن شرف منهر  شريء 
من غ)ر قص ، فتقع في قلبه ف)هلك، ف  شيء أنفرع مرن حسرم المر   ، وقطرع  ابرر  ر  شريء )وصر  إلر  الرذ)لرة، 

 وألهله. ولو من بع ، فليحت ط اإلنس ن لنفسه
  -رحمه هللا تع ل -ق   

 باب: الصداق
أعتــق صــفية وجعــل عتقهــا  -صــلى هللا عليــه وســلم-أن رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-عــن أنــس بــن مالــك 

 صداقها.
 باب الصداق

الص اق  م  ) فعه الخ ط  أو الزوج لزوجته مق ب  الن  ح، وسرمي صر اقً  ألنره برهر ن و ل)ر  علر  صر ق الرغبرة 
؛ ألن الرذي )ر فع المر   صر  ق فري الرغبرة، عنر ه رغبرة؛ ألنره لرو لرم توجر  هرذه الرغبرة مر   فرع، فهرذا عن  الخ ط 

جم ع أه  العلرم }َوُأِحـلَّ َلُكـم مَّـا َوَراء َذِلُكـم  َأن  بره ن و ل)  عل  ص قه، واألص  في مشروع)ته الكت   والسنة وا 
َواِلُكم{ ــَأم  ــوا  ِب َتُغ ــ [( سررور  النسرر ء64 ] َتب  ــة {}َوآُت َل ــُدَقاِتِهنَّ ِنح  ــاء َص ف لصرر اق ال برر  منرره فرري  [( سررور  النسرر ء4 ] وا  النََّس

 الن  ح.
صرفية بنر  ح)ري برن  أعتـق صـفية" -عليـه الصـالة والسـالم-أن النبـي  -رضـي هللا عنـه-"عن أنس بن مالك 

إال لرره ألنهرر  ، وال تنبغرري -عليرره الصرر   والسرر م-أخطر ، لمرر  وقعرر  فرري األسررر فرري السرربي، صرر ر  مررن نصرر)به 
فري  "أعتـق صـفية، وجعـل عتقهـا صـداقها" -عليره الصر   والسر م-بن   ب)ر القوم، ف  تنبغي أن تكون إال له 

هذا  ل)  عل  أن الرج  إذا أعترق أمتره علر  أن )جعر  العترق هرو الصر اق أن العقر  صرحيح، فتكرون قيمتهر  فيمر  
سرررح ق وفقهررر ء لرررو بيعررر  هررري الصررر اق، وهرررذا مررر  )ررر   عليررره حررر )  البررر  ، و  بررره يقرررو  اإلمررر م أحمررر  والشررر فعي وا 

الحرر ) ، لكررن مررن أهرر  العلررم مررن يقررو   إن الصرر اق ال برر  أن ي ررون معلومررً ، وقيمتهرر  ليسرر  معلومررة وال متفررق 
عل)ه ، قيمته  ليس  معلومة، واألمر الث ني  إنه  إن ن حه  قب  العتق، يعني إن تزوجه  قب  أن تعترق فر  )جروز 

ن وقرع ن  حره لهر  بعر  عتقهر  فهري حرر  تقبر  أو ال تقبر ، اإلشر    ن  ح الحر األم ة إال إذا لم )ج  طو  الحرر ، وا 
ال مرررر  هررررو بواضررررح؟ ولررررذا قرررر   بعضررررهم  ال )جررروز أن ي ررررون العتررررق هررررو الصرررر اق، يعنرررري الحرررر )  فرررري  واضرررح وا 

فر  )جروز؛ ألن الصحيح)ن ليس ألح    م، لكن هم من ح)  النظر يقولون  إن   ن الن ر ح حصر  قبر  العترق 
ذا   ن الن  ح حص  بع  عتقه إي ه  وص ر  حر   الحر ال )جوز له أن )تزوج األمة إال إذا لم )ج  طو  الحر ، وا 
)جرروز لرره أن )ن حهرر  األمررر ب)رر ه  تحرررر  خرر ص، لرريس لرره أن )لزمهرر   غ)رهرر ، ويصرر)ر أسررو  الخطرر  ، و )ررف 

ذا ي ون العترق نفسره هرو الصر اق، ال بر  أن يعتقهر  ثرم )تقر  م لخطبتهر   غ)رهر ، لكرن القرو  األو  هرو الصرحيح، وا 
، وهو األسرو  وهرو القر و ، فر  يعر رض فعلره -عليه الص   والس م-ج ء نهر هللا بط  معق ، هذا فعله وتصرفه 

ن   ن له  حظ من النظر، هي له  حظ من النظر يعني م  جر ء  مرن  الصحيح الصريح بمث  هذه التعلي  ، وا 
ولرو خ لفر   ر  مر  جر ء، تبقر   -عليه الص   والس م-بق  أن الن  ح بهذه الصور  الث بتة عن النبي فراغ، لكن )

ال لو ج ء شخص )بري )ترزوج أمرة أنر  تسرتطيع طرو  الحرر ؟ قر     أن هذه الصور  خ صة له  ح مه  الخ ص، وا 
ذا اعتقهر  وخرجر  مرن )ر ه، لرو   تبهر  مرثً ، لرو   تبهر   نعم، إذًا م  )جوز لك أن تتزوج أمة ولو بذل  م  بذل ، وا 



ثرررم تزوجهررر  ال بررر  مرررن االتفررر ق علررر  مهرررر، ولررري ن المهرررر المبلرررغ الرررذي حصرررل  بررره الكت برررة، يعنررري عنررر هم )نحررر  
اإلشرر   ، لررو   نرر  أمررة عنرر ه و  تبهرر  علرر  أوقيررة أو أوق)ررتن أو عشررر أواقرري، ثررم قرر    المبلررغ الررذي عنرر ك  نجرروم 

فيم  لو   ن في ذمة المرأ   )ن لرج  مرن الرجر  ، امررأ  تحتر ج إلر  مصر ريف الكت بة هو الص اق، وق  مث  هذا 
تراكمر  عل)هر  القرروض مرن هررذا الشرخص حتر  بلغر  خمسرر)ن سرت)ن ألرف، قر    أبرر ًا المهرر اللري عنر ك بررذمتك، 
ال م  يصح؟ يصرح مر   ممر  )تمرو ، يصرح أن  الم   الذي بذمتك لي هو مهرك، وقبل  يصح أن ي ون ص اق وا 

سرح ق  ي ون  ص اقً ، فنجوم الكت برة يصرح أن تكرون صر اق، لكرن فري مثر  هرذه الصرور  أج زهر  الشر فعي وأحمر  وا 
وجمع من أه  العلم، و ره بعض أهر  العلرم أن )جعر  عتقهر  صر اقه   مر  قر   اإلمر م الترمرذي، لكرن القرو  األو  

 .-عليه الص   والس م-هو الصحيح؛ ألنه مط بق لم  حص  منه 
جاءتـه امـرأة فقالـت:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-أن رسـول هللا  -رضي هللا عنـه-ن سعد الساعدي وعن سهل ب

))هـل إني وهبت نفسي لك فقامت طويال ، فقال رجل: يا رسول هللا زوجنيهـا إن لـم يكـن لـك بهـا حاجـة، فقـال: 
))إزارك : -يـه وسـلمصـلى هللا عل-فقال: ما عندي إال إزاري هـذا، فقـال رسـول هللا  عندك من شيء تصدقها؟((

فالتمس فلم  ))التمس ولو خاتما  من حديد((قال: ما أجد، قال:  إن أعطيتها جلست وال إزار لك فالتمس شيئا ((
 .))زوجتكها بما معك من القرآن((: -صلى هللا عليه وسلم-يجد شيئا ، فقال رسول هللا 

صرل  هللا -قر    نعرم، فقر   رسرو  هللا  ن؟((  هر  معرك شريء مرن القررآ  -صل  هللا عليره وسرلم-فق   رسو  هللا 
 أش ر إليه؟   زوجتك((  -عليه وسلم
 .....الطالب:...
 إيش يقو ؟

 .-صلى هللا عليه وسلم-قال: نعم، فقال رسول هللا  ))هل معك شيء من القرآن؟((وفي هامش األصل زيادة: 
صررل  هللا -فقرر   رسررو  هللا  مررن القرررآن؟((  هرر  معررك شرريء هررذه الزيرر    ال برر  منهرر ، أقررو   هررذا أمررر ال برر  منرره، 

 .  زوجتك بم  معك من القرآن((  -عليه وسلم
ج ءتره  -صرل  هللا عليره وسرلم-أن رسرو  هللا  -رضي هللا تعر ل  عنره-هذا الح )  عن سه  بن سع  الس ع ي 

ـَرَأة  )هر  فري القررآن ، وهي غ)ر المرأ  التي أشر)ر إل-عليه الص   والس م-امرأ  هذه واح   وهب  نفسه  للنبي  }َوام 
مِ  ُمـؤ  َتنِكَحَها َخاِلَصـة  لَّـَك ِمـن ُدوِن ال  َسَها ِللنَِّبيِ  ِإن  َأَراَد النَِّبيُّ َأن َيس  ِمَنة  ِإن َوَهَبت  َنف   [( سرور  األحرزا 57 ] ِنيَن{مُّؤ 

، سربق فري حر )  -السر معليره الصر   و -هذه غ)ر المرأ  التي في الح ) ، هذه المرأ  ج ء  ته  نفسه  للنبري 
عليه الصر   -ابن مسعو  أن الولي يعرض امرأته عل  رج  ص لح، وهذه المرأ  عرض  عل  نفسه  عل  النبي 

بحثً  عن مصلحته ، ف لعرض عل  الصر لح)ن سرواء مرن قبر  األولير ء أو مرن قبر  النسر ء هرذا لره أصر   -والس م
ِمِنيَن{قولره  فري الر )ن ومشرروع)ته ث بترة فري السررنة الصرحيحة، و  ُمـؤ    [( سرور  األحررزا 57 ] }َخاِلَصـة  لَّــَك ِمـن ُدوِن ال 

، لكن إن عرضر  امررأ  -عليه الص   والس م-)را  به الن  ح بمجر  الهبة من  ون ص اق، هذا الخ ص ب لنبي 
ن اإلشر    أن نفسه  عل  رج  ص لح وقبله  ب لص اق ب لطريقة المعروفة م  في م  يمنع أب ًا تحم  عل  هرذا، لكر

القلو  ليس  سلمية، يعني لو سلم  القلو  فج ء  امرأ  وعرض  نفسه  عل  رج  تتوقع فيه الص ح، ويغلر  
علرر  ظنهرر  أنرره مررن أهرر  الصرر ح والخ)ررر، فقبرر  ومشرر  األمررور هررذا هررو األصرر ، لكررن هرر  يحصرر  مثرر  هررذا فرري 



ه ي ابنته عل  رج  )توقع فيه الخ)رر  ث)ر من األحوا ، لو ج ء  امرأ  تخط  رج ، أو ج ء شخص )خط  وي
والصرر ح، مرر  الررذي سرروف )نقرر ح فرري ذهررن هررذا الرجرر ؟ )نقرر ح فرري ذهنرره شرريء غ)ررر مرر  )خطررر علرر  البرر  ، وقرر  
صرح به بعضهم، يقو   لو   ن  سليمة م  ف)ه  ع)و  م  أه ) ، وهذا سببه مرض القلو ، وال خ  الرذي  خر  

ال ف ألصررر  المسررر لة علررر  ظ واهرهررر ......، مرررن صرررنع إليرررك معرررروف ف  فئررره، ولرررذا مرررن رغررر  فررري هرررذه القلرررو ، وا 
شخص وخشي من هذه الحس سري   وهرذه التصرورا  )ر فع وسري ، يقرو   لرو ذهبر  إلر  فر ن وقلر  لره  إن عنر  
ف ن بنر  وأثن)ر  عل)هر  ومر حته  و رذا بر اًل مرن أن ي رون األمرر مب شرر؛ ألن القلرو ..، الغرش موجرو ، والنصرح 

و ، اآلن لررو ذهبرر  إلرر  محرر  فقلرر   ب ررم هررذه السررلعة؟ وقرر   لررك  بم ئررة ريرر  ، قلرر   خرر ص هررذه ي رر   ي ررون مفقرر
م ئة ري   اشتريته  ألو  مف وضة، م  قل   ال بثم ن)ن، بتسع)ن، علر  طرو   فعر ، وش )نقر ح فري ذهنره؟ قر    

رين، بم ئرة وخمسر)ن، وقر  أك)  إنه مغبرون، مر  يشرتري بهرذه السررعة إال أنهر  تسروى أكثرر، ال ال  عهر  بم ئرة وعشر
مث  هذا في الع س، لو ق    بم ئة ري  ، وأنر  قلر  لره  بخمسر)ن، قر    نصر)بك، قلر   ال ير  أخري أصربر، هرذه 
ال أ)رن  م  تج)  إال عشر  هذه، لم ذا؟ ألن النصح عز عن  الن س، ووج  قض ي  تجعر  لهرذه التصررف   أصر ، وا 

... إلر  أن قر    "والنصرح -صرل  هللا عليره وسرلم-يعنر  رسرو  هللا نحن من ح )  جريرر برن عبر  هللا البجلري؟ "ب 
لك  مسلم" واشترى فرسً  وق   لص حبه  ب م هذا الفرس؟ ق    بث ثم ئة، ق    اشرتري ، لكرن فرسرك يسروى أكثرر، 
يسررتحق أكثررر، ب ربعم ئررة، قرر    بعرر  قرر    اشررتري  لكررن الفرررس يسررتحق أكثررر، فمرر  زا  يق ولرره حترر  وصرر  إلرر  

 نم ئة، )وج  مث  هذا في أسواق المسلم)ن؟! ب  لرو وجر  يم رن أن )وصرف بمسر ة مرن عقر ، وش اللري ق ئر  الثم
عل  النصح لك  مسرلم، ولريس هرذا  -عليه الص   والس م–عليه هذا؟ مغف  هذا مس )ن، الصح بة ب يعوا النبي 

ن جميرع األطرراف تجعر  مثر  خ صً  بهم النصح مطلو ، ال )ن النصيحة، لكن مرع األسرف أنره وجر  تصررف   مر
هذه الحس سي   له  أص ، تج  السلعة في مح  بم ئة، تذه  إل  مح  آخرر يقرو  لرك  بر لف، لمر ذا؟ يقرو   لرو 
قلرر   بم ئررة مرر  اشررتري ، مرر  تشررتري، يقررو   أك)رر  هررذه السررعلة تقل)رر  مرر  هرري ب صررلية، ويوجرر  هررذا فرري السررلع الترري 

لنسر ء فري هرذا البر  ، قمر ش المترر بعشرر  )بر ع فري بعرض المحر  ، للنس ء بهن ع قة، ومن الرج   مرن يشربه ا
ويقرو  صر ح  المحر   بم ئررة رير  ، )نر قش فرري هرذا، يقرو   يرر  أخري وهللا لرو أقررو   بعشرر  مر  راح، يصرر)ر ر يء 
وهو نفس القم ش، يص)ر ر يء، هذه التصرف   اإلش    ال ب  لهر  مرن حر  جرذري، ولريس هرذا بمبررر بر ن نرفرع 

برر ًا، خلرره )جلررس يرر  أخرري، و ونررك تكسرر  م سرر  مقبررو  يقرروم بح جتررك، ويفرري برربعض أتع بررك علرر  هررذه القيمررة أ
السلعة هذا هو األص ، ويب رك لك فيه، أم  هرذه المضر عف   بحجرة أنهر  ال تشرترى أو تجلرس، أو النر س يظنرون 

مرن )رتر   األسرواق لك فرة به  الظنون، مو بصحيح، ف إلش    أن أسواق المسلم)ن ابتل)ر  بمثر  هرذه التصررف  ، و 
السلع )ن ر أن )ج  رج  ن صح يعطيه النصيحة عل  وجهه  ويص ق معه يمحضه النصريحة، ويربن لره الع)رو ؛ 
ألنه وج  من الطرف)ن م  يع)ن عل  انتش ر مث  هذه األمور، وهذه ال ب  له  من ح ؛ ألنن  بهذه التصرف   تنبرئ 

ال لررو  رر ن الهرر ف اآلخررر  مرر  حصررل  مثرر  هررذه األمررور، ولررو تصررورن   علرر  أن يظررن ب لنرر س أن الهرر ف الرر ني ، وا 
ن  ذب  و تم  محق  بر ة بيعهم ((الح )  الصحيح  و رم مرن إنسر ن    فإن ص ق  وب)ن  بورك لهم  في بيعهم ، وا 

)جني األموا  الط ئلة بسب  مث  هذه التصرف   لكنه  ال تنفعه، ب  ق  يحت جه  إل  أن يع لج به  نفسه، يصررف 
عل  نفسه ع ج، إيش استف   مثر  هرذا؟ لكرن لرو صر ق وبر)ن وهرذه السرلعة وهللا قيمتهر   رذا، وواحر  يح ري قصرة 



واقعة، يقو   أن  ج لس في مح ، شخص )بيع قم ش، ف خل  امرأ  فق ل   ب م؟ ق    بم ئت)ن المتر، مرن غرائر  
لقمر ش، فقر   لهر   خرذي هرذا القمر ش الص ف أن هذا الرج  الج لس معه قطعة اشتراه  من مح  آخر من نفس ا

أنرر  اشررتريته اآلن بخمسررة عشررر المتررر، ق لرر   تبرري بعشررر  إحنرر  نشررري بخمسررة، تبرري بعشررر ، لكررن لررو أقررو  لهرر   
بخمسة عشر أو بعشرين ق ل   ر يء هذا م ..،  )ف أحضر به مح ف ؟ وأحضر به أفراح؟ م  يصلح، ومقير س 

 فنه النس ء، ب م المتر؟ بم ئت)ن،  فعر  لهر  األمروا  علشر ن تج)ر  لهرن القيمة لو  خل  الم  ن ص لة األفراح وش
مثلرره، وصرر ي ، لكررن لررو عرفرر  أنرره بخمسررة عشررر، وعرررف النرر س هررذه مرر  تحضررر الررزواج هررذه تلرربس ر يء؟ مرر  
يصرلح، فهررذه إشر  ال  ال برر  مرن حلهرر ؛ ألن هرذه مخ لفرر   شرررعية، ف لنصرح ال برر  منره، ومثرر  مر  عنرر ن  اآلن لررو 

ص أح  آخر في هللا، ورأى أنه تبرأ الذمة بتقل) ه هذا األمر، وأه ى إليه بنته، ق    أك)  إن ف)ه  ع) ، ج ء شخ
لوال أن ف)ه  ع)  م  سوى  ذا، اللي فيه خ)ر م  )خل)ه  تط)رر، هرذا لسر ن المقر   مر  هرو بلسر ن الحر  ، ف لتح )ر  

؛ ألنهم أرا وا هذا الشرخص -إن ش ء هللا-وسي  المه ي وال -إن ش ء هللا-)بع  وسي  ويم ح هذه البن  ويؤجر 
 ل )نه ال ل ني ه.

جب  عل  م  رم  -عليه الص   والس م-النبي  "فقالت: إني وهبت نفسي لك يا رسول هللا، فقامت قياما  طويال "
ال ال ح جة لره بهر ، لكرن لرو مب شرر   ق لر   األخ ق، خلقه القرآن، أرا  أن تنصرف مع حفظ شيء من  رامته ، وا 

إني وهب  نفسي لك، ق    وهللا م  لري ح جرة، لريس لري برك ح جرة، مثر  هرذا الرر  يعنري ال بر  أن يقرع فري نفسره  
جر ء فري بعرض  "فقامـت قيامـا  طـويال "شيء المس )نة، ف  ب  مرن مراعر   شرعوره  بر ن ال ترر  حتر  تنصررف هري 

يعنري رفرع رأسره ونزلره يشروف هر  تن سر  أو صرع  النظرر وصروبه،  -عليه الص   والسر م-الرواي    أن النبي 
م  تن س ؟ ألن من مق ص  الن  ح م  ) عو إل  الن  ح، أم  اإلنس ن إذا أه ي لره أي شريء )بري يقبلره بعر  يم رن 
)تضرررر الطرفرر ن، صررع  النظررر وصرروبه، وترررجم عليرره اإلمرر م البخرر ري  برر   النظررر إلرر  المخطوبررة، وأور  قصررة 

فرري المنر م فري سررقة مرن حريرر ف شرف عرن وجههرر ،  -عليره الصر   والسر م-ي ع ئشرة، وأنهر  عرضر  علر  النبر
  اذه  ف نظر إل)ه  فإنره المقصو  أن مس لة النظر إل  المخطوبة معروف ج ء به النصوص، ب  ج ء األمر به 

 .أحرى أن )ؤ م ب)ن م ((
"فقـال رجـل: يـا ال )رير ه   - معليره الصر   والسر-عررف مرن قرينرة الحر   أن النبري  "فقال رجل: "يـا رسـول هللا"

لمرر  وهبرر  نفسرره  لرره، وهررو اإلمرر م األعظررم وعرررف مررن ح لهرر  أنهرر  لرريس لهرر  ولرري خرر ص،  رســول هللا زوجنيهــا"
"فقال رجل: يـا رسـول هللا زوجنيهـا والسلط ن ولي من ال ولي له، فملكته أمره ، لم  وهب  نفسه  له ملكته أمرهر  

الصرر اق ال بر  منرره، عنرر ك شرريء، ولررذا  "ل عنــدك مــن شــيء تصــدقها؟((هــ  إن لــم يكــن لــك بهــا حاجــة، فقــال: 
   مررن اسررتط ع مررن م البرر ء  فل)تررزوج، ومررن لررم يسررتطع فعليرره ب لصرروم((صرر ر ق)رر ، القرر ر  علرر  مررؤن الن رر ح ق)رر  

ا{ َتع ِفِف الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن ِنَكاح  قال: ما عنـدي إال  ))هل عندك من شيء تصدقها؟((هنر   [( سور  النررور11 ] }َول َيس 
أمور ميسور  ج ًا، والتك ل)ف التي ص ر  ع ئق عن الن  ح، وصر ر  حرواجز للشرب   والشر ب   علر   إزاري هذا"

ح  سواء، للذ ور واإلن   عل  ح  سواء، يعني مر  هرو بمتضررر الشرب   فقر ، بر  لرو يقر    إن تضررر الشر ب   
ألعرراف هري الح رم، والعر  ا  هري المرجرع، وبعرض الن قصر)ن أكثر م  بع  من وجو  هذه العوائق، والمش لة أن ا

من الرج   والنسر ء هرم الرذ)ن )تصررفون ويتح مرون، ط)ر  مر  لره  اعري قصرر بعشررين بث ثر)ن ألرف؟ إيرش ي رون 



الرر ؟ يقرو   بنترري مطلقرة تترزوج فرري ب)ر  أو فرري اسرتراحة؟! يعنري هرر  مثر  هررذا يعقر  مر  يقررو ؟ وبعرض الق عرر   
ألف لل)لة الواح  ، ب  هن ك أرقر م يعنري خشرية أن ي  رذ  اإلنسر ن مر  )نطرق بهر ، مثر  هرذه فري م ئة ألف، م ئت)ن 

الغ ل  أن المآ  الط ق، وهرذا هرو الح صر ، )بر لغ ويخسرر وي ر  وي ر ح األسرر   لهر  تبر لغ وفري النه يرة أقر  مرن 
ة إل  استعم   المن را ، التي المتوقع تص)ر المرأ ، في ون المآ  إل  هذا، هن ك قصص )ن ى له  الجب)ن، إض ف

ت فع األموا  الط ئلة بسببه  وهي في األص  محرم  ، فرق تستق م من الخ رج من أج  الغن ء ب ألموا  الط ئلة، 
ونشرر و مررن  ثررر  الشررب   برر ون زوجرر  ، ونشرر و مررن  ثررر  العرروانس، ونريرر  حرر  ونضررع الحررواجز، الحرر  ال برر  أن 

ال ف لوض ع من خ   األرق م التي نسمعه  مخ)ف جر ًا، يعنري تضرع حرواجز وعراق)ر ، ي ون ج   وع ج  أيضً ، وا 
وهي ج معية والخ ط  م  عن ه إال ث نوي  )ف تتم الحير   بر)ن هرذ)ن؟ يعنري   نره.. هرذا تصرور النسر ء  )رف )رتم 

نة، التف هم ب)ن امررأ  ج معيرة مرع شر  ..؟ وفري النه يرة تجلرس عنر  أهلهر  ثرم ترمر  فري أحضر ن سربع)ن ثمر ن)ن سر
شخص ال يحسن شيء م  عن ه وال ابت ائي، ومتعط  من أكثر المن فع، هذه العواق  إذا ج ء م من ترضون  )نه 

ال النت)جة إيش؟ إن ال تفعلوا؟ نعم؟ تكن فتنة وفس   عريض، وهذا هو الح ص .  وخلقه فزوجوه وا 
لرو المسر لة مع وضرة ب لنسربة للشر   ابح ، ق    م  أج ، يعني مث  هذا يف رر بر لزواج؟ يعنري  ))فالتمس شيئا ((

ذا جمرع المهرر هر  هرذا الرذي  الخريج أو الذي م  تخرج مع وضة يعني يم ن عمره  له م  يستطيع )جمع مهرر، وا 
جمعرره مهمرر  بلررغ مررن  ثررر  هرر  هررو عرروض لفلررذ   برر  هررذا الرجرر  الررذي  رر  عل)هرر  خمسررة عشررر، عشرررين، خمسررة 

ر الذي تع  عليه عمره  له و )ون، ويستمر في أزم   نفسية بسب  وعشرين سنة؟ وفي النه ية ي خذه  بهذا المه
المط لبرر  ، وفرري النه يررة يصرررف علرر  المرررأ  وعلرر  ب)تهرر ، األ  لررن يسررتف)  شرريء مررن المهررر، لكررن أ)ررن العقررو ؟ 
 يعني خ  هرذه الر )ون تر تي ب لتر ريج للنفقرة علر)هم وتنحر  المشر لة، أمر  أن )لرزم الشر    فعرة واحر   يسرت )ن م ئرة

 ألف ط)  مت  يس  ؟ أو )بق  ب ون زواج وتبق  البن  ب ون زواج؟ ف لمس لة ال ب  ف)ه  من النظر الج  .
يعنري مر  فري أقر  مرن هرذا، خر تم مرن ح )ر  وال مرن فضرة  "))فالتمس ولو خاتما  مـن حديـد(("قال: ما أجد، قال: 

لب س  ب   خر تم الح )ر ، وأور  هرذا الحر ) ، بع  ح ) ، ف لتمس فلم )ج  ش)ئً ، وترجم اإلم م البخ ري في  ت   ال
نمر  جر ء فري  ونره حليرة أهر  النر ر ضرع)ف، وأنره ضرع)ف،  ))الـتمس "يست   به عل  جواز لربس خر تم الح )ر ، وا 

))هل معـك شـيء مـن : -صلى هللا عليه وسلم-فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول هللا  ولو خاتما  من حديد((
  إن هللا )رفع يء من القرآن، والذي معه شيء من القرآن ال تقوم له ال ني  بحذاف)ره ، معه ش قال: نعم" القرآن؟((

صرر ر أرجرح فرري الم)ررزان الشررعي ممررن حرر ز  -جرر  وعر -فررإذا ارتفررع بمر  معرره مرن  ترر   هللا  بهرذا القرررآن أقوامرً ((
صـلى هللا -ل رسـول هللا قال: نعم، قا ))هل معك شيء من القرآن؟(("ال ني   له ، ممن ال )تصف بهذا الوصرف 

ف لبر ء هرذه هر  هري بر ء المع وضرة؟ يعنري معرك مرن القررآن هرذا  "))زوجتك بما معك مـن القـرآن((: -عليه وسلم
   علمهر  سرور   رذا و رذا((أو    علمهر  مر  معرك مرن القررآن((مهره ، ف لعوض القرآن، وج ء فري بعرض الرواير    

وضرة، ومرنهم مرن يقرو   البرر ء سرببية، يعنري بسرب  مر  معرك مررن  مر  جر ء فري بعرض الرواير  ، فح)نئررذ  تكرون مع 
القرررآن، يعنرري أنرر  شررخص تسررتحق مررن )زوجررك لمرر  معررك مررن القرررآن، وعلرر  هررذا إذا قلنرر   تعلرريم القرررآن يصررح أن 
ي ون ص اق، قلن   ج ز اص اق المرأ  منفعة، المن فع ال يصح أن تكون ص اق، وهذا  ل) ، تعلريم القررآن منفعرة، 

تزوج بن  ص ح  مر )ن علر  أن ير جره ثمر ني حجرج أو عشرر،  -عليه الس م- ون ص اقً ، وموس  يصح أن ي



هذه منفعة والمنفعة التي تبذ  ف)ه  األموا  في ح م الم  ، يفترض أن موس  هذه األجر  مش هر  أو مع ومرة  ر  
فتررض أن هرذا الرجر  أرا  أن سنة ب ذا، ف ن  افترض مر  )جنيره مرن هرذه األجرر   فعره صر اق لهرذه المررأ ، وأنر  ا

يعلمه     )وم ب ذا، أو    شهر ب ذا فص ر هذا هو المهر، والجمهور عل  جواز أن ي رون تعلريم القررآن صر اقً  
لم  ج ء في هذا، والحنفية ال )ج)زون أخذ األجر  عل  تعليم القرآن من األص ، ف  )جوز عن هم أن ي ون مهرًا، 

ح أن ي رون مهرر ألنره منفعرة فري ح رم المر  ، لكرن الرذي ال )ؤخرذ عليره أجرر  )رف اللي م  تجوز عليه األجر  يص
 مرر  فرري الحرر )   -عليرره الصرر   والسرر م-ي ررون مهررر؟ فعنرر هم ال )جرروز أخررذ األجررر  علرر  تعلرريم القرررآن، والنبرري 

هرذا يعلرم فيصرح أن ي رون تعلريم القررآن مهرر، ط)ر ،    إن أحق مر  أخرذتم عليره أجررًا  تر   هللا((الصحيح يقو   
وانتهر ، مسرتف) ....،    علمهر  القررآن((هذه المرأ  القرآن، لو ق    علمني أنر  القررآن وأزوجرك بنتري؟ فري الحر )   

لكرن لررو قرر   األ   علمنرري القرررآن وأزوجررك بنترري، يعنرري  مر  حصرر  لموسرر ، موسرر  عمرر  فرري مصررلحة البنرر  أو 
 مصلحة األ ؟ نعم؟ 

 طالب:.......
  )ف؟

 طالب:.......
لكن وش استف    ه لبن  التي  خ  بهر ؟ إيرش الفررق ب)نهر  وبر)ن أختهر ؟ يعنري هرذه البنر  التري تزوجر  هر   إيه

ص ر له  م)ز  في المهر؟  عون  من  ونه  ص ر  امرأ  نبي، يعني نري  أن ننز  الواقع عل  شخص ع  ي اآلن 
البن  وينفق عل  هذه البن  وهذه البنر ، موجو  مثً ، ف أل  عن ه مزرعة، المزرعة ت ك  منه  هذه البن ، وهذه 

وذاك الول ، وتلك المرأ ، وم  أ ري إيش؟ والضر  وأخواته  من الضر  األخرى عل  ح  سواء، فق    أزوجرك ف نرة 
 عل  أن تعم  في هذه المزرعة، وش استف    ف نة غ)ر م  استف  ه إخوانه ؟ ه ه؟

 طالب:.......
)رر  ريحهررم  لهررم، )ريحهرر  هرري، ويررريح أختهرر  الترري لررم تتررزوج أو متزوجررة، وريررح  لهررن.....، اللرري جرر ءهم ذا الج 

إخوانه  الثر ن))ن، إيرش مصرلحته  هري؟ خل)نر  علر  شرريعة محمر ، يعنري لرو قر    علمنري أنر  القررآن وأزوجرك بنتري 
ال مرر  يصررح؟ المهررر للبنرر ، المهررر للمرررأ  للزوجررة، ولررأل  أن ي خررذ منرره مرر  ال يضررر بهرر ، بخرر ف  غ)ررر يصررح وا 

 األ ، ف لم حظ مصلحة البن ، نعم.
رأى عبــد الــرحمن بــن عــوف  -صــلى هللا عليــه وســلم-أن رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-وعــن أنــس بــن مالــك 

فقـال: يـا رسـول هللا تزوجـت امـرأة، قـال:  ))مهـيم((: -صـلى هللا عليـه وسـلم-وعليه ردع زعفران، فقـال النبـي 
 .((لك، أولم ولو بشاة))فبارك هللا ب، قال: قال: وزن نواة من ذه ))ما أصدقتها؟((

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
رأى عبــد الــرحمن بــن عــوف  -صــلى هللا عليــه وســلم-أن رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-"وعــن أنــس بــن مالــك 

بة أثررر زعفررران، وقرر  جرر ء النهرري عررن التزعفررر للرجرر  ، جرر ء النهرري الشرر )  عنرره ب لنسرر زعفــران" -أثررر- وعليــه ردع
للرجرر  ، فمررن أهرر  العلررم مررن أجرر زه فرري حرر   العرررس، وخررص برره عمرروم النهرري، يعنرري )تجرر وز فرري العرررس مرر  ال 
نم  علق به من  )تج وز في غ)ره، ومنهم من ق    إن أثر الزعفران هذا ليس مقصو ًا، يعني هو م  زعفر نفسه، وا 



هذا الك م من أج  إيرش؟ مر  ثبر  مرن النهري  مخ لطة هذه المرأ ، هي تزعفر  فلم  خ لطه  انتق  إليه، يق   مث 
 عن التزعفر للرج  .

ــه الصــالة والســالم-، فقــال النبــي عليــه ردع زعفــران" أي مرر  شرر نك؟ أو مرر  هررذا؟ وهرري  لمررة  "))مهــيم((: -علي
"قـال: الص اق ال بر  منره  "))ما أصدقتها؟((امرأة، قال:  "فقال: يا رسول هللا تزوجتاستفه م مبنية عل  الس ون 

والمرا  واح   النوى، نوى التمرر، وزن نروا  ذهر ، يعنري قر ر إيرش؟ واحر   النروى نروى التمرر،  وزن نواة من ذهب"
تسررمونه  إيررش أنررتم؟ نرروا  علرر  أصررله، تسررمونه  إيررش؟ عجررم، يسررمونه  غ)ررر م؟ هرر ه؟ عرربس، المقصررو  أن  النرروى 

و  ق ئ   إن هذه جه لة في الص اق، وال ب  معروف، لكن النوى فيه الكب)ر، وفيه الصغ)ر، وفيه المتوس ، فق  يق
أن ي ون معلوم، نقو   هو معلوم ب)ن المتع ق )ن  فع وانته ، م  هو في الذمة، لكن هذه أمر تقريبي، قطعة من 
الذه  تزن نوا ، ومنهم من )رى أن النوا  من الذه  غ)ر مقترنة بنوا  التمر، وزن مح   للذه ، يعني ج ء وزنه  

ً ، ربررع  )نرر ر، وقرر   بعضررهم  النرروا  مررن الررذه  عبرر ر  عمرر  قيمترره خمسررة  راهررم مررن الررورق، يعنرري ربررع  )نرر ر مررث
 يص)ر ث ب ، شيء ث ب ، ف  ) خله الجه لة.

 ل)رر  علرر  أن الصرر اق ال برر  منرره،    مر  أصرر قته ؟((" فقولرره  ))بــارك هللا لــك((: -صــلى هللا عليــه وســلم-"فقــال 
بر رك هللا   فيه  ع ء للمتزوج بهذا وهو مشرروع، وجر ءك  "))بارك هللا لك((: -صلى هللا عليه وسلم-"فقال النبي 

))أولـم ولـو أمرر ب لوليمرة،  ))أولم((، جمع ب)ن م  في خ)ر((و   ب رك هللا لكم  وب رك علي م  ، ووب رك عليك(( لك
ح لرره  ون عبرر   عبرر  الرررحمن بررن عرروف مررن األغنيرر ء، فب لنسرربة لرره أقرر  شرريء يق مرره شرر  ، لكررن مررن   نرر  بشــاة((

عليره الصر   -الرحمن بن عوف )لزم بش   ونقو   هذا هو الح  األ ن ؟ ال،  ر  إنسر ن بحسربه، ولرذا أولرم النبري 
ب لتمر والسويق م  أولم بش  ، ف   عل  أن    إنس ن يق م م  )ل)ق به، ومر  ي رون مقر ورًا لره، بح)ر  ال  -والس م

ال )وج  ا آلن اإلسراف والتبذ)ر وأمور ال تحم ، وي رون مآلهر  النف ير  ، ويحصر  ي لف أكثر من ق رته وط قته، وا 
 ب)ن المسلم)ن ال سيم  أه  الثراء شيء م  )خطر عل  الب  ، وهللا المستع ن، نعم؟

 
... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1كتاب الطالق ) -شرح: عمدة األحكام 

 ب    الع  
 عب  الكريم الخض)ر  الش)خ

 
 :-رحمه هللا تعالى-قال 

صـلى -فذكر ذلـك عمـر لرسـول هللا  ،أنه طلق امرأة له وهي حائض -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 
))ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهـر،  :ثم قال -عليه وسلم صلى هللا-فتغيض منه رسول هللا  -هللا عليه وسلم

 ((. -عز وجل–كما أمر هللا  قها قبل أن يمسها فتلك العدةثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطل
 .حيضتها التي طلقها فيها(( حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى )) :وفي لفظ
 ."-صلى هللا عليه وسلم-أمر رسول هللا  فحسبت من طالقها وراجعها عبد هللا كما" :وفي لفظ

الط ق  مرن اإلطر ق واإلرسر   وحر  الق)ر ، يعنري إذا   نر  ال ابرة موثقرة فإط قهر  حر  ق)ر ه ، والمررأ  موثقرة فري 
حب   الزوج، موثقة في حب   الزوجية، وهي عوانة عن  الزوج، ع نية عن ه،  م  ج ء في الح )  الصحيح،   نه  

ر  لمصلحته هو فق  أو لمصلحة الطرف)ن؟ لمصلحة الطرف)ن، وف ئ ته  من زوجه  ال تق  عرن م سور ، لكن م سو 
ف ئ تره منهرر ، يعنرري امررأ  تجلررس فرري ب)ر  م رمررة معررزز  هرذا األصرر ، هرري ليسر  مه نررة، ي رر  الرجر  وي رر ح طررو  

ق برر ، فهرري ع نيررة نهرر ره مررن أجلهرر ، ويقضرري حوائجهرر ، وي ف)هرر  المؤنررة، ال شررك أن هررذا لرره مق برر ، يحترر ج إلرر  م
  إنره   -عليره الصر   والسر م-عن ه، أس)ر  عن ه، وليس  مه نة، ليس معن  هذا أنه أسر هوان، ال، ق   النبري 

فر لمرأ  ليسر  مه نرة بحر  ، لكرن المررأ  فري هرذا األسرر، وفري هرذا الق)ر  الرذي هرو ق)ر   لريس برك هروان علر  أهلرك((
، وتضرر  من هذا الق)  الذي ق)   به شرعً  ف  نتصور من هذا الك م الزوجية إذا ر ئي أن هذا الق)  ال )ن سبه 

ن ق   بعضهم  ف هجروهن تررب  ب لحبر  مثلمر  مر  تهجرر ال ابرة بر لهجر ال ال  أنه )ج   بحب   وترب ، ال، نعم، وا 
جرر  - هررذا قررو  ضررع)ف جرر ًا، لكررن )بقرر  أن هررذا الق)رر  معنرروي مرر  هررو بق)رر  حسرري، و رر  مسررلم مق)رر  ب لعبو يررة هلل

، هرر  معنرر  هررذا أن النرر س مررربط)ن وم تفرر)ن ب )رر )هم وأرجلهررم؟ ال ال، برر  هررو معررززون م رمررون بشرررف -وعرر 
، وهم أحرار من عب    المخلوق، والمرأ  إذا   ن هن ك ق)  للن  ح وهنر ك تكر ل)ف منوطرة -ج  وع -العبو ية هلل 

وق تج  للمرأ  علر)هم، ط)ر  إذا  ر ن هرذا الق)ر  فيره بحقوق الزوج فهن ك أيضً  ق)و  ب لنسبة للرج  ، وتك ل)ف وحق
ش  عل  المرأ  أكثر من ال زم، نتصور المعنوي حسي، يح  هذا الق) ، يعني ج ء الشرع بحله،  )رف يحر ؟ بر ي 

آص ر وال أغ  ، ولريس عنر ن  مر  عنر  األمرم األخررى، تزوجر  فر ن  -وهلل الحم -شيء؟ ب لط ق، وليس عن ن  
 ر م، ال إحنر  عنر ن  حلرو  شررعية، فررإذا   نر  المصر لح المترتبرة علر  الن ر ح أقر  مرن المف سرر   انتهر ، لريس لهر 

المترتبة عليه عن ن  ح  وهو الط ق، ح  هذا الق)  بر لط ق، واألصر  فري مشرروع)ته الكتر   والسرنة واإلجمر ع، 
ر ح جررة ال )جرروز للمرررأ  أن فقرر  )جرر  الطرر ق أحي نررً ، إذا تضرررر  المرررأ  وجرر  علرر  الررزوج أن يطلررق، ومررن غ)رر

تس   الطر ق، إذا وجر   الح جرة لكرن مرن غ)رر ضررر سرج  ، يعنري قر  ترتفرع الح جرة فيقر    بر لجواز، قر  تنرز  
؛ ألن األصرر  فرري الشرررع الحرر  علرر  االجتمرر ع وااللتئرر م  الح جرة فتكررون ح جررة ال أثررر لهرر  فرري الواقررع، في ررره ح)نئررذ 



الرحمة، هذا األص ، لكن إذا   ن البق ء عل  هذا األص  فيره ضررر علر   واالنسج م، واستمرار هذه المو   وهذه
الفررج برر لط ق، فررإن  ر ن المتضرررر الررزوج، نعرم، يعنرري بقرر ؤه مرع هررذه المرررأ   -جرر  وعرر -أحر  الطرررف)ن جعر  هللا 

ذا   نرر  المتضرررر  المرررأ  وبق ؤهرر  مررع هررذا الررزوج لرريس مررن مصررلحته  لهرر   أن لرريس مررن مصررلحته لرره أن يطلررق، وا 
 تخ لع لكن بسببه .

وجرر ء فرري حرر )  لرره أن أبرر ه أمررره  طلــق امرأتــه وهــي حــائض" هأنــ -رضــي هللا عنهمــا-"عــن عبــد هللا بــن عمــر 
فهر  لرأل  أن )جبرر    أطرع أبر ك((فري قصرة أخررى فقر   لره   -عليه الص   والسر م-ب لط ق، ذ ر ذلك للنبي 

مررن ف نررة أو ع نررة؟ ولرريس علرر  االبررن أن يطيررع ألن  أبنرره علرر  طرر ق امرأترره؟ وهرر  لرره أن )جبررره علرر  الررزواج
الط عة ب لمعروف، نعم إذا   ن األ  من الخبر  والمعرفرة وال ربرة بخف ير  األمرور وبواطنهر  مثر  مر  عنر  عمرر برن 
الخطرر   واالبررن قرر  )خفرر  عليرره بعررض الشرريء، )تجرره ط عررة األ ، أمرر  إذا   نرر  األمررور ع  يررة، واأل  أرا  أن 

وجترره، واالبررن تعلررق بهررذه المرررأ  ولرريس عل)هرر  مرر  ي حررظ، ف لط عررة برر لمعروف،  مرر  أنرره لرريس لرره أن يطلررق االبررن ز 
 )جبره عل  أك  مع)ن أو شر  مع)ن، نعم الط عة ب لمعروف لكن األص  البر، واإللزام ب لمعروف. 

عليره الصر   -يعني ح   الحيض وط ق الحر ئض ال )جروز، ب عرة، ولرذا أمرره النبري  "طلق امرأته وهي حائض"
فتغرريظ  -عليرره الصرر   والسرر م-، ذ ررر ذلررك عمررر للنبرري -عليرره الصرر   والسرر م-..، أواًل تغرريض النبرري -والسر م

، -عليره الصر   والسر م-منه، تغريظ ألنره أوقعره علر  غ)رر الوجره الشررعي، طر ق بر عي لريس عليره أمرر النبري 
صررل  هللا -الحريض محرررم، ولررذا تغريظ منرره رسررو  هللا فرر لط ق فرري    مرن عمرر  عمررً  لريس عليرره أمرنرر  فهرو ر ((

مسر لة األمرر بر ألمر ب لشريء هر  هرو أمرر بره؟    مرره فل)راجعهر ((وفري راويرة     ل)راجعهر ((ثرم قر     -عليه وسلم
عليررره الصررر   -مسررر لة خ فيرررة طويلرررة الخررر ف عنررر  أهررر  العلرررم، وهنررر  هررر  ابرررن عمرررر ملرررزم بمررر  بلغررره عرررن النبررري 

  مررروا أبيرره؟ نعررم ملررزم،  مررره( فهررذا أمررر برر ألمر ب لشرريء؛ ألنرره م لررف )تجرره إليرره اإللررزام، لكررن بواسررطة  -والسرر م
ه  األمر بهذا األمر عل  سب)  اإللزام؟ هم غ)ر م لف)ن، إنم  هو أمر استحب  ، األمر  أوال  م ب لص   لسبع((

 ل  سب)  االستحب  ؛ ألنهم غ)ر م لف)ن.متجه لألولي ء، )ج  عل)هم أن ي مروا أوال هم، لكن األوال  أمره بذلك ع
))ثــم يمســكها حتــى تطهــر، ثــم والرجعررة إنمرر  تكررون بعرر  الطرر ق، الرجعررة إنمرر  تكررون بعرر  الطرر ق  ))ليراجعهــا((

ق  يقو  ق ئ   لم ذا    هرذا التطوير ؟ مرو ب لمقصرو  أن تطلرق فري طهرر لرم )ج معهر  فيره، هري  تحيض فتطهر((
هر  ولم )ج معه  في هذا الطهر، وش الم نع أن يطلقه  في هرذا الطهرر؟ يقرو  اآلن ح ئض طلقه  راجعه ، ثم ط

أه  العلم  لئ  ي ون إمس كه  من أج  الط ق، ومع قبرة لره بنقريض قصر ه ح)ر  أوقرع الطر ق قبر  وقتره، فير مر 
بعر  ذلرك، ثرم ب لتري  أكثر من ال زم، ومنهم من يقو   ألج  أن تترك له فرصرة لعلره أن يع)ر  النظرر، لعلره يطر  

يعنرري تطويرر  المرر   هنرر  لرريس القصرر  منرره    مررره فل)راجعهرر  ثررم يمسرر ه  حترر  تطهررر، ثررم تحرريض فتطهررر((قرر    
اإلضرررار ب لزوجررة، إنمرر  القصرر  منرره علرره أن يطرر ، علرره أن )رغرر  عمرر  أقرر م عليرره،  ترر  بعررض المعلقررون علرر  

ألمر لم    ن  الع   قبر  الطر ق، فري عر   الكت ، ويجرءون عل  تحق)ق الكت  من غ)ر أهلية، فق      ن هذا ا
 قب  الط ق؟ فهي تعت  اآلن بح)  أنه إذا طلقه  في الطهر الث ل  تص)ر انته  الع  ، وهللا المستع ن.



))فتلـك العـدة لي رون ط قهر  سرنيً  فري طهرر لرم )ج معهر  فيره  قها قبل أن يمسـها((ل))فإن بدا له أن يطلقها فليط
{ ((-عز  وجـل-كما أمر هللا  ِتِهنَّ ـُتُم النِ َسـاء َفَطلِ ُقـوُهنَّ ِلِعـدَّ فتلرك العر    [( سرور  الطر ق3 ] }َيـا َأيَُّهـا النَِّبـيُّ ِإَذا َطلَّق 
 .-عز  وج - م  أمر هللا 

طلقهـا ثالثـا  فأرسـل إليهـا  :وهو غائب، وفي روايـة أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وعن فاطمة بنت قيس
فـذكرت  -صلى هللا عليه وسلم-وهللا ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول هللا  :فقال وكيله بشعير فسخطته،

 :فأمرهـا أن تعتـد فـي بيـت أم شـريك ثـم قـال ))وال سـكنى(( :وفـي لفـظ ))لـيس لـك عليـه نفقـة(( :ذلك له، فقال
 ت فـَذنيني(())تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابـك، فـإذا حللـ

صـلى هللا عليـه -فقـال رسـول هللا  ،فلما حللت ذكرت لـه أن معاويـة ابـن أبـي سـفيان وأبـا جهـم خطبـاني :قالت
 ))أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصـعلوك ال مـال لـه، أنكـي أسـامة بـن زيـد(( :-وسلم

 تبطت به.غوا ، فيه خيرا  فجعل هللا ،فنكحته ))أنكحي أسامة بن زيد(( :فكرهته، ثم قال
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

فري  وهـو غائـب" أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة -رضي هللا عنها-قرشية فهرية - "وعن فاطمة بنت قيس
روايررة  طلقهرر  ث ثررً ، وطرر ق الررث   طرر ق لرريس عليرره أمررر هللا ورسرروله فهررو مبترر ع، ولررذا يقررو  أهرر  العلررم  ث ثررً  

تكملرة ثر  ، يعنري طلقهر  ثر   مررا ، ليسر  فري لفرظ واحر   مر  )روحي برذلك الرنص، البترة التكملرة، يعنري يعني 
برر  ط قهرر  بإيقرر ع الث لثررة المب)نررة، وفرري روايررة  طلقهرر  ث ثررً  ف رسرر  إل)هرر  و ليرره بشررع)ر، أرسرر  إل)هرر  بشررع)ر، نفقررة 

الشرع)ر مر كو  مرذموم، إذا أرا وا أن يشربهوا  شع)ر، والشع)ر عن  الن س  ون غ)ره من األطعمرة،  مر  يقولرون  إن
عليره -شخصً  بعظم نفعه وع م اعتراف الن س له، يقولون  ف ن مث  الشع)ر مر كو  مرذموم، غرذاء نر فع، والنبري 

المسرر لة مسرر لة جرر   وقلررة، قرر  ي ررون العسرر  مررذموم عنرر  بعررض  "فســخطته"ي كرر  خبررز الشررع)ر  -الصرر   والسرر م
لطع م مذموم عن  الن س، وق  ي ون أر ئ األطعمة محمرو   عنر  بعرض النر س، المسر لة الن س، ق  ي ون أط )  ا

 مس لة نسبية.
خر ص أنر   "فقـال: وهللا مـا لـك علينـا مـن شـيء"مرن بر   النفقرة عل)هر   "فأرسل إليها وكيله بشـعير فسـخطته"

له أن )راجعه  ويمسر ه ، وال لس  بزوجة، يعني إذا   ن  الرجعية في ح م الزوجة تر  وتور  في الع  ، نعم، و 
لـك  "قال: وهللا مـا)جوز إخراجه  من ب)ته إال أن ت تي بف حشة، ف لمرأ  المبتوتة إل  مت ؟ خلص انته  الع ئرق، 

فرذ ر  ذلرك لره، هرذا  -صرل  هللا عليره وسرلم-أقسم عل  النفي وأك ه برر من( فجر ء  رسرو  هللا  علينا من شيء"
ـن ي  الشرع)ر ثرم أقسرم، وهري ترير  النفقرة والسر ن  الح ص ، أرس  شع)ر وأن  ال أر  ـُث َسـَكنُتم مِ  ـِكُنوُهنَّ ِمـن  َحي  }َأس 

} ِدُكم   .[( سور  الط ق6 ] ُوج 
 فأمرهـا أن تعتـد فـي بيـت أم شـريك" ))وال سـكنى((وفـي لفـظ:  ))لـيس لـك عليـه نفقـة((فذكرت ذلك له، فقـال: "

خصر  البر ئن بهرذا الحر ) ، البر ئن خصر  بهرذا الحر ) ، جر ء  م مور ب لنفقة، وم مور ب لس ن  للمطلقة عمومً ،
األمررر ب لنفقررة، وجرر ء األمررر ب لسرر ن  أيضررً ، لكررن البرر ئن خصرر  بهررذا الحرر ) ، فرر  نفقررة لهرر  وال سرر ن ، لكررن إن 

   ن  الب ئن ح مً ، إن   ن  ح م ، نعم.
 طالب:.......



ِهنَّ  ٍل َفَأنِفُقوا َعَلي  ن ُكنَّ ُأواَلِت َحم  { }َواِ  َلُهنَّ "ف نفقوا عل)هن" النفقة له  أو للحم ؟  [( سور  الط ق6 ] َحتَّى َيَضع َن َحم 
ال للحم ؟ م  تذ رون عب ر  الزا ؟ الزا  يقو   والنفقرة للحمر  نفسره ال لهر  مرن أجلره، مر  بعر  ولر  اآلن، اآلن  له  وا 

نفسره ويرش اللري )جر   للحمر  إذا  ر ن  حم  في بطنه ، يقو   النفقة للحم  نفسه ال لهر  مرن أجلره،  )رف الحمر 
ال صعبة؟ اللي يفهم من ظ هر العب ر  أنه )ؤت  ب آل  تغذي الحم  في جوفه   ليس له ؟ العب ر  سهلة وواضحة وا 
وال له  ع قة؛ ألنه وش يقو ؟ "والنفقة للحم  نفسه ال له  من أجله" ال له ، وش له ؟ سربح ن هللا، يقرو   "ال لهر  

 ليس  النفقة له  من أج  الحم ، ال، والنفقة للحم  نفسه ال له  من أجله، نعم، نعم؟من أجله" يعني 
 طالب:.......

عل     ح   ذ روا فوائ  مرتبة عل  هذه العب ر ، وال ب  من مراجعة، تراجعوه ؛ ألن الح )  طوي ، وعن ن  بر   
 الع   إن أم ان  عليه، لكن ب   الع   أربعة أح  ) .

أم شريك هذه امرأ  من القواع  ال ح جة له  ب لرجر    فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك" وال سكنى(())"وفي لفظ: 
وهي امرأ  ص لحة، وليس  له  ح جة ب لرج  ، وليس في هذا مستمسك  "))تلك امرأة يغشاها أصحابي(("ثم قال: 

، إذا وجر  امررأ  فري مواصرف ته  ال )لتفر  لمن يقو   ب ن الرج  ) خ  عل  المرأ ، والمررأ  تر خ  علر  الرجر  ، أبر اً 
اعتررر ي    امرررأ  يغشررر ه  أصررح بي((إل)هرر  الرجررر  ، وهرري امررررأ  صرر لحة، ولرررم يحصرر  خلرررو  بررذلك األمرررر فيرره سرررعة 

عن ...؛ ألنه إذا   ن يغش ه  الرج   وهذه معت  ..، شوف لم    ن األمر )خش  من الفتنة، يعني مع أمرن الفتنرة 
أم شريك يغش ه  أصح بي، لكن لم  وج  مج   للفتنة، وص ر  المرأ  هذه المطلقرة مثر ر  لهذه العجوز  ب)ر  السن

فتنة ال )جوز أن تبق  في هذا الب)ر ؛ ألن هرذا الب)ر  يغشر ه الرجر  ، لكرن بعرض المفترون)ن )بري ي خرذ  هرذه امررأ  
المطلقرة ال )جروز أن تبقر  فري  يغش ه  الرج  ، وال )نظر إل  المس لة التي من أجله  سر)ق هرذا الكر م، وأن المررأ 

 ))اعتـدي عنـد ابـن أم مكتـوم، فإنـه رجـل أعمـى تضـعين ثيابـك فـإذا حللـت فـَذنني((ب)  يغشر ه الرجر  ، ط)ر  
رج  أعم  ال )رى، أواًل  مس لة وضع الثو  في غ)ر الب) ، وضع المرأ  ثوبه  في غ)ر ب)ته  ج ء الوع)ر  عليره، 

ال قررر  تضرررط ر المررررأ  أن تضرررعه فررري غ)رررر ب)تهررر ، قررر  ي رررون ضررررور ، فررري ب)ررر  أخ)هررر  لكرررن هرررذا مقررررون ب لفتنرررة، وا 
واحتلمر  ويررن تضرع ثي بهرر  بعرر ؟ نقرو   )لزمررك أن  ترذهبي إلرر  ب)تررك وتضرع)ن ثي بررك؟ أو   نر  مسرر فر ؟ المسرر لة 
يعني تق ر بق ره ، والوع)  إنم  ج ء ليح  من تس ه  بعض الن س، أم  إذا ق م  الضررور  إلر  وضرع الثير   مرع 

 من الفتنة ف  ب س ج ء  األ لة بهذا.أ
ط)  هو رج  أعم ، لكن هي تبصر، وغض البصر  م  هو مطلو  من  ))تضعين ثيابك فإذا حللت فَذنني((

الرج   هو مطلو  من النس ء، ال )جوز للرج  أن )نظر إل  امرأ  أو إل  نس ء بح  ،  م  أنه ال )جوز للمرأ  أن 
ـــوا ِمـــن  ألن أمررر النسررر ء مثررر  أمرررر الرجررر   بررنص القررررآن  تحرر   فررري الرجررر   أو رجررر  بع)نررره؛ ِمِنيَن َيُغضُّ ُمـــؤ  }ُقـــل لِ ل 

} َصــاِرِهم  { [( سررور  النررررور17 ] َأب  َصــاِرِهنَّ ــن  َأب  ــَن ِم ــاِت َيغ ُضض  ِمَن ــل لِ ل ُمؤ  علرر  حرر  سررواء، هررذا  [( سررور  النررررور13 ] }َوُق
ه  مرن تر وي إليره مرن أقر ر  ومعر رف،....... ع)نره هرذا الرج  األعم  في مث  هذا الظرف امرأ  مطلقة، وليس ل

ال )جوز؛ ألنه  م مور  بغض البصر، وهرذه المشر لة اآلن بإم  نهر  أن تنظرر للرجر   وهري فري ب)تهر  فري مخر عه  
مرررن خررر   هرررذه الوسررر ئ ، لكرررن ال )جررروز لهررر  أن تنظرررر إلررر  وجررروه الرجررر   وتحررر   فررر)هم، نعرررم تنظرررر للرجررر   وهرررم 

تون، وال تح   في رجر  بع)نره؛ ألنهر  مر مور  بغرض البصرر، ولرو  ر ن فري آلرة؛ ألن النظرر قر  منصرفون ذاهبون أ



يقرو  ق ئر   إذا  ر ن علر  الطبيعرة يم رن يحصر  ب)رنهم شريء، لكرن آلرة وش تبري تسروي؟ إذا أنقر ح فري ذهنهر  أو 
حررك الشرهو ، تسرع  فيمر  وقع في قلبه  النظر إل  الرج   أو إل  رج  بع)نه مش لة هذه، تتحرك ل )ه  الرغبرة، تت

 بع ، هذه أمور خط)ر  ج ًا.
الصرح بي الجل)ر   "قالت: فلما حللـت ذكـرت لـه أن معاويـة بـن أبـي سـفيان"يعني فر علم)ني  "فإذا حللت فَذنني"

أبر  جهرم  "وأبـا جهـم خطبـاني" -رضي هللا عن الجميرع-  ت  الوحي الذي تول  الخ فة بع  علي بن أبي ط ل  
صــلى هللا عليــه -"خطبــاني، فقــال رســول هللا نيررة، ولرريس هررو أبررو جهرريم راوي حرر )  الترريمم هررو صرر ح  اإلنبج 

وهرذه  ن يرة إمر  عرن  ثرر   ))أما أبو جهم فال يضـع عصـاه عـن عاتقـه((هذه نصيحة  "))أما أبو جهم((: -وسلم
ه فرري سررفره، األسررف ر، يعنرري صرر ح  أسررف ر  ث)ررر ، والغ لرر  أن المسرر فر يضررع العصرر  علرر  ع تقرره لمرر  قرر  يعترضرر

)تقي به م  يعترض، أو ألنه  م  ج ء في بعض الرواي   ضرا  للنس ء، فمث  هذا م  )نصح به، ب  يحذر منه، 
 والمج   مج   نصيحة.

اسرتمرار العصر  علر  العر تق أو نقرو  ...... مب لغرة؟ مب لغرة؛ ألنره  ))أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه((
ذا أرا  أن ي كر ، وبمثر  هرذه المب لغرة بر  بهرذه المب لغرة جر ء يضع العصر  إذا أرا  أن )نر م، و  ذا أرا  أن يصرلي، وا  ا 

الرنص، والمب لغررة ال شررك أن ف)هر  مرر  )خرر لف.......... مر  )خرر لف الواقررع حر ه؟ يعنرري  اخرر  فري حرر  الكررذ ، لكررن 
منر ظرا ، يعنري إذا مث  هذه المب لغة التي ج ء بهر  الشررع ال تر خ  فري حر  الكرذ  الممنروع، وقر  مثر  هرذا فري ال

ترجحرر  المصررلحة علرر .......... اإلكثرر ر، ج نبيررة مغمررور  فرري بحرر ر المصررلحة، المنرر ظرا  مررثً  شررخص واحرر  
ال   ذ ؟ يعني ه  حصل  هرذه المنر ظر ؟ مر  حصرل ، يعقر  منر ظر  بر)ن  يعق  من ظر  ب)ن طرف)ن، هو ص  ق وا 

 ، عنرر ن  المب لغرر   والمنرر ظرا  والمق مرر  ، حرر   العلرروم، قرر   علررم التفسرر)ر، قرر   علررم الحرر ) ، وهررذا مرر  حصرر
رر  ، لكررن ترترر  عل)هرر  مصرر لح  ب)ررر ، هررذه أج زهرر  أهرر  العلررم للمصرر لح  رر   وال ح  الحرر ر  بررن همرر م قرر  ، مرر  ح 
ن   ن  خ ف الواقع، و اخلة في ح  الكذ ، لكنه من الكذ .......... الذي عليه المصرلحة،  المترتبة عل)ه ، وا 

 م  )   عل  جوازه للمصلحة الراجحة.وج ء من النصوص 
أكبر خليفة عرفته ال ني  صرعلوك  ))أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك ال مال له((

ال  ال م   له، هذا في وقته صرعلوك مر  عنر ه مر  ، والمقصرو  ب لمر   مر  )تمرو ، وتشرترى بره البضر ئع واألمروا  وا 
ثرو ، أقر  األحروا  الثرو  الرذي عليره مر  ، لكرن المررا  برذلك القر ر الزائر  علر  هرذا، عن هم م  يسم  م  ، عن ه 

عليره -والم   مطلو  في الن ر ح، شرخص ال يملرك شريء )رير ...، مر مور ب السرتعف ف، وهرذه نصريحة مرن النبري 
 لهذه المرأ . -الص   والس م

   ان حري أسر مة برن زير ((وابرن حبره  -لسر معليره الصر   وا-حر  النبري  ))ال مال له، انكحي أسامة بـن زيـد((
  ان حري أسر مة برن ، مول   رهته، والكف ء  في النس  غ)ر مطلوبة في الن  ح بر ل)  هرذا الحر )  .......ف رهته
معروف أنه مول  برن مرول  وهرذه قرشرية، ف)جروز ن ر ح القرشرية للمرول ، والكفر ء  إنمر  هري فري الر )ن، ولرذا  زي ((

  بر   األكفر ء فري الر )ن، وأور  فيره حر )  ضرب عة بنر  الزب)رر، أخرجره -رحمره هللا تعر ل -ري ترجم اإلم م البخ 
البخ ري في هذا الب  ، وجزم أكثرر مرن شرخص، بر  مرن العلمر ء مرن جرزم بر ن البخر ري لرم )خررج حر )  ضرب عة 

حثررون فرري  ترر   " )ب  حجرري واشررترطي، فررإن لررك علرر  ربررك مرر  اسررتثن) (("إنرري أريرر  الحررج وأجرر ني شرر كية، فقرر    



الحج م  فري،  تر   اإلحصر ر مر  فيره، ويرن )وجر  هرذا الحر ) ؟ فري الن ر ح، بر   األكفر ء فري الر )ن، ط)ر  إيرش 
ع قة الحر ) ؟ ألن فري آخرره  "و  نر  تحر  المقر ا " المقر ا  مرول ، وهري ضرب عة بنر  الزب)رر برن عبر  المطلر  

بر   األكفر ء فري الر )ن، وهنر   -رحمره هللا-م البخر ري ، ولرذا تررجم اإلمر -عليه الصر   والسر م-بن  عم الرسو  
 هذه القرشية أمر  ب ن تن ح أس مة مول  ابن مول .

 حم   الع قبة؛ ألنه  قبل  المشور  النبوية. "تقول: فنكحته فجعل هللا لي خيرا ، واغتبطت به"
 يعني نقف عل  ب   الع  .

 وعل  آله وصحبه أجمع)ن . وهللا أعلم، وصل  هللا عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2كتاب الطالق ) -شرح: عمدة األحكام 

 الط ق تكملة أح  ) 
 عب  الكريم الخض)ر  الش)خ

 
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 ، وغفر له ولشيخنا، وللحاضرين:-تعالى رحمه هللا-قال اإلمام عبد الغني المقدسي 
 العدة :باب

مر بـن لـؤي، وكـان ممـن شـهد بـدرا ، ، وهـو مـن بنـي عـاسـلمية أنهـا كانـت تحـت سـعد بـن خولـةعن سبيعة األ
وهــي حامــل لــم تنشــب أن وضــعت حملهــا بعــد وفاتــه، فلمــا تعلــت مــن نفاســها  ،تــوفي عنهــا فــي حجــة الــوداعف

متجملـة  اكأر  يل ام: اهل فقال -عبد الدار رجل من بني-سنابل أبن بعكك ب، فدخل عليها أبو التجملت للخطا
 : فلمـا قـال لـي ذلـكسـبيعةتمر عليك أربعـة أشـهر وعشـر، قالـت بنكاح حتى  وهللا ما أنتِ  ؟لنكاحللعلك ترجين 

 فسألته عن ذلـك، فأفتـاني بـأني قـد -صلى هللا عليه وسلم-جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول هللا 
تتـزوج حـين وضـعت، وال أرى بأسا  أن  :إن بدا لي، قال ابن شهاب جكللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوي

ن كان في دمها  غير أنه ال يقربها زوجها حتى تطهر. وا 
الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسروله، نب)نر  محمر  وعلر  آلره وصرحبه أجمعر)ن، أمر  

 بع  
  -رحمه هللا تع ل -لمؤلف فيقو  ا

 باب: العدة
الع    م   التربص واالنتظ ر، والمتروف  عنهر  المطلقرة بعر  الر خو ، أمر  مرن طلقر  قبر  الر خو  لريس عل)هر  مرن 

{عررر  ، تبقررر  المطلقرررة بعررر  الررر خو ، والمتررروف  عنهررر  مطلقرررً  سرررواء  ررر ن........  ـــَن ِبَأنُفِســـِهنَّ ُمَطلََّقـــاُت َيَتَربَّص   }َوال 
{ [( سررور  البقررر 669 ] ــَن ِبَأنُفِســِهنَّ ــا َيَتَربَّص  َواج  َن ِمــنُكم  َوَيــَذُروَن َأز  ــو  ف لعرر   مرر    [( سررور  البقررر 614 ] }َوالَّــِذيَن ُيَتَوفَّ

 التربص، واإلح ا  ق ر زائ  عل  مس لة الع   ب لنسبة للمتوف  عنه .
سرع  برن خولرة الرذي  ن بني عامر بـن لـؤي""عن سبيعة األسليمة أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو ميقو   

"وكـان ممـن شـهد بم ة  م   أن -صل  هللا عليه وسلم-تق م في ح )  سع  بن أبي وق ص )رثي له رسو  هللا 
....... بم ة، وأم  سع  بن أبي وق ص الرذي خشري أن يمرو  بم رة، فطم نره بدرا ، فتوفي عنها في حجة الوداع"

يعني تعيش بع  هذه السرنة، وخلرف طرويً   مر  سرمعن  سر بقً    ولعلك أن تخلف((  -عليه الص   والس م-النبي 
ف لمطلقرة الح مر ، المتروف   "فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامـل، فلـم تلبـث أن وضـعت حملهـا بعـد وفاتـه"



حر ا  أو عنه  الح م  تنتهي ع ته  بوضع الحم ، ولو بلحظة؟ نعم ولو بلحظة، ط)  هذه انته  عر ته  )لزمهر  إ
 م  )لزمه  إح ا ؟ يعني ه  اإلح ا  واج  مستق  أو ت بع للع  ؟ يعني )لزمه  إح ا  ولو خرج  من الع  ؟ ه ه؟

 .......طالب:
مرتب  ب لع  ......، فعن ن  المتوف  عنه  تنتظر أربعة أشهر وعشر  م  سي تي،..... هذا عر م فري  ر  مرن تروفي 

{}عنه  زوجه  ح مً    ن  أو ح ئً   َلُهنَّ َماِل َأَجُلُهنَّ َأن َيَضع َن َحم  َح  وهو أيضً  عر م  [( سور  الط ق4 ] َوُأو اَلُت األ 
 في المطلق   والمتوف  عنهن.........

 .-إن ش ء هللا-يفع  لهن، ي تي من سبة للجمع ب)ن األمرين، أو في أثن ء هذا الح )  
 .......طالب:

ته ب)وم احتم  ، بع  وف ته بشهر، أسبوع احتم  ، المهم أنه  بع  وف ته وقب  أو بع  وف ته بس عة احتم  ، بع  وف 
{مضي أربعة أشهر وعشر  أي م، ف لوصف الذي علق به انته ء العر    َلُهنَّ َماِل َأَجُلُهنَّ َأن َيَضع َن َحم  َح   }َوُأو اَلُت األ 

 .[( سور  الط ق4 ]
الررذي  عرر ك أن تتصرر  فرري هررذا الوقرر ؟ قرر    أنرر  حصرر  منرري  والنصررف مررن الل)رر  يسرر  ، ط)رر  مرر ............. 

ال م   ط ق والزوجة في الطلق، يم ن م  تنتظر الفجر، تخرج من الع   يص)ر ليس له عل)ه  سلط ن، ه  وقع وا 
ال م  له وجه؟  وقع؟ يعني تنتهي الع   بوضع الحم  ولو بع  ربع س عة، يعني له وجه يس   في هذا الوق  وا 

تعل  يعنري مر   النفر س فرغر  مرن نف سره   لبث أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها""لم تيقو   
 ."تجملت للخطاب"

 .......طالب:
ال ال يعنرري فرري تقرر )ر النرر س، امرررأ  خرجرر  مررن نف سرره  أربعرر)ن )رروم بعرر  الوضررع وتجملرر  للخطرر  ، وفرري الواقررع؟ 

رجـل مـن بنـي - فدخل عليها أبو السـنابل بـن بعكـك" ته  ت خر ، يعني لم  ول   تجمل  وش الم نع؟ انته  ع
  نرره )راهرر  اسررتعجل ؛ ألنرره الررذي يفهررم مررن ح ررم هررذه المسرر لة أن  فقــال لهــا: مــا لــي أراك متجملــة؟" -عبــد الــدار

أو ت ررج)ن، ضرب  بهرذا  "مـا لـي أراك متجملـة لعلـك تـرجين النكـاح؟"المتوف  عنه  تم   أربعة أشهر وعشر  أير م 
 إيش لون؟ وهذا، نعم؟

 .......طالب:
إيش أقو  أن ؟ م ذا قل  أن ؟ ضبط  بهذا وهذا، م  ن تي للجر للطبر ع)ن ونرر  بره علر ..، تررى مر  يصرلح، علر  

أقسرم حترر  يمرر عليرك أربعرة أشررهر  بنـاكح" "فلعلـك تـرجين النكــاح وهللا مـا أنــتِ  ر  حر   الضرب  صرحيح ت رررج)ن 
 ؟وعشر، )لزمه  ف ر  أو م  )لزمه  ف ر ؟ نعم

 .......طالب:
يعنرري بنرر ء علرر  غلبررة ظنرره، والررذي يحلررف علرر  غلبررة ظنرره ال )لزمرره  فرر ر ، األح رر م  بنــاكح" "وهللا مــا أنــتِ لمرر ذا؟ 

مبنيررة علرر  غلبررة الظررن   لررذي أقسررم الررذي وطء فرري نهرر ر رمضرر ن قرر    وهللا مرر  برر)ن البت)هرر ، عنرر ه مسررح شرر م  
عل  ظنه أنه ال )وج  أفقر منه، يعني أنر  لرو تر خ  علر  أسرر  لب)و  الم )نة أنه م  )وج  أفقر منه؟ لكن يغل  

تجرر  مرر  عنرر هم فرررش وال م يفرر   وال ث جررة وال  ررذا وال  ررذا......... أنرره مرر  فرري جرر   أفقررر مررنهم، لكررن يم ررن فرري 



ب)رر  ثرر ني مرر  عنرر هم ث جررة وال فرررش وال م )ررف وال شرريء وعلرر)هم  )ررون، أنرر  وش اللرري فيررك؟ أ)همرر  أفقررر؟ أنرر  
عل  غلبة ظنك م  )لزمك شيء، ولذا الذي وطء في نه ر رمض ن ق    وهللا م  ب)ن البت)ه  أه  ب)  أفقر حلف  

 من ، م ............ من  ل) .
ــَن  "وهللا مــا أنــِت بنــاكح حتــى تمــر عليــك أربعــة أشــهر وعشــر" ــا َيَتَربَّص  َواج  ــَذُروَن َأز  ــنُكم  َوَي َن ِم ــو  ــِذيَن ُيَتَوفَّ }َوالَّ

ــر ا{ِبَأنُفِســهِ  ــُهٍر َوَعش  َبَعــَة َأش  هررذه عرر   المترروف  عنهرر  هررذا األصرر  ف)هرر ، والمرررا  بررذلك غ)ررر  [( سررور  البقررر 614 ] نَّ َأر 
{الح مرر ، وأمرر  ب لنسرربة للح مرر  فعرر ته ،  َلُهــنَّ َمــاِل َأَجُلُهــنَّ َأن َيَضــع َن َحم  َح  ن  رر ن  [( سررور  الطرر ق4 ] }َوُأو اَلُت األ  وا 

مترروف  عنهرر  إال أن حرر )  البرر   )رر خ  المترروف  عنهرر   خررواًل منصوصررً  عليرره فرري العمرروم، ع مررً  فرري المطلقررة وال
نعم إذا وج  إش    ال ب  من السرؤا ، مر  ق لر   "قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت"

"فلمـا قـال لـي ذلـك ه هذا صح بي و ل)له من القرآن، تس  ، لع  في المس لة مر  يعر رض الر ل)  ممر  لرم يطلرع علير
"فأتيـت رسـول م  راح  في النه ر، لم ذا؟ ألن المس ء أسرتر للنسر ء مرن النهر ر  جمعت علي ثيابي حين أمسيت"

يعنرري فرور وضررع  فسـألته عــن ذلــك فأفتـاني بــأني قــد حللـت حــين وضــعت حملـي" -صـلى هللا عليــه وســلم-هللا 
ن يقرأ هذا الحر )  مرن ق ئر  يقرو   اسرتعجل ، يم رن فم "وأمرني بالتزويج إن بدا لي"الحم ، وق  وضع الحم  

 إنه  )وم واح  وأربع)ن تجمل  للخط   استعجل ، ومن ق ئ  يقو   ت خر ؛ ألن له  أن تتجم  فور وال ته .
ن كانــت فــي دمهــا غيــر أنــه ال يقربهــا زوجهــا حتــى  "قــال ابــن شــهاب: وال أرى بأســا  أن تتــزوج حــين وضــعت وا 

ال غ)رر صرحيح؟ صرحيح، يعقر  هذا معروف من أ ل تطهر" ة أخرى، ولذا العق  علر  الحر ئض والنفسر ء صرحيح وا 
علرر  المرررأ  وهرري حرر ئض،  ث)ررر مرر  يرر تي السررؤا  عررن هررذا، يستشرر  ، يسررمعون عررن طرر ق الحرر ئض فيظنررون أن 

يعقر  العق  عل  الح ئض فيه م  فيه، ال م  في شيء، وهن  النفس ء لو   ن في )وم الوال   وهي ب لمستشف  يم ن 
عل)هرر  وش المرر نع؟ فرري ال)رروم األو  مررن الرروال   يعقرر  عل)هرر ، والعقرر  صررحيح؛ ألنهرر  انتهرر  ع ئقهرر  برر لزوج األو  

 المتوفي.
ن كانت في دمهـا"  -عليره الصر   والسر م-ألن النبري  "قال ابن شهاب: وال أرى بأسا  أن تتزوج حين وضعت وا 

ضع  الحم ، ووضع الحم  ي ون ب نفص   م  تب)ن فيه خلق يقو   ق  أقت ه  ب نه  حلل ، حل  للخط   ح)ن و 
اإلنس ن، وأح  م األم تتعلق بمر  فيره خلرق اإلنسر ن ولرو  ر ن خفيرً ، وأح ر م الطفر  مرن التغسر)  والتكفر)ن والصر   
عليه معلقة بإيش؟ بنفخ الروح، ط)  هذه حملته فطلق  في الشهر الرابع أو في الشهر الث ل ، طلق  في الشهر 

 لرر  مررن الحمرر ، فعلرر  هررذا )بقرر  علرر  الرروال   الطبيعيررة سررتة أشررهر اسررتعجل ، بعرر  شررهرين تبرر)ن الخلررق وغلرر  الث
ال مر  تخررج؟ أو يقر    هرذه تع مر  بنقريض قصر ه  ألنهر   عل  ظنه  أنه تبر)ن الخلرق ف سرقطته، تخررج مرن العر   وا 

 ق عل)ه  أنه  وضع  الحم ؟ يعنري استعجل ؟ نعم؟ بفعله  يعني بفعله  استعجل ، ولو أسقط  فيه.....؟ ويص
مرر  فرري أح رر م يع مرر  ف)هرر  الم لررف بنقرريض قصرر ه؟ هرري اسررتعجل ، ومررن تعجرر  شرر)ئً  قبرر  أوانرره عوقرر  بحرم نرره، 
ال تنتظرر حتر  تمضري العر   المعتر     ق ع   عن  أه  العلم، تتجم  للخط   في ال)وم الذي أسقط  فيه الحمر  وا 

هرر  ب لحرمرر ن؟ واالعترر ا  والعرر   ومرر  )تبعهرر  مررن إحرر ا  الررزوج لرره نصرر) ، مع ملررة لهرر  بنقرريض قصرر ه ؟ ومع قبررة ل
ف ونهرر  تسررع  إلسررق ط حررق الغ)ررر مرر  تملررك، ف لررذي يظهررر لرري اآلن أنهرر  تع مرر  بنقرريض قصرر ه ، ....... الحمرر  

ن )ررب  المعت  ، تجلس إل  الحم  المعت  ، عل  أن اإلسرق ط )ج)رزه أهر  العلرم قبر  األربعر)ن بر واء مبر ح، وال بر  أ



وأمر اإلسق ط واإلجه ض أمر يحت ج إل  مزي  عن ية؛ ألنه  ثر في هذه األي م بع  أن  ثرر  المشر ك ، ب لح جة، 
ف  ب  أن )ول  عن ية ف ئقة، وم    ن مجوزًا عن  أه  العلرم فري السر بق ال بر  أن يحتر ط فيره اآلن؛ ألن الحمر  ال 

الحمر  خرف وزن الجريمرة عنر  بعرض ضرع ف النفروس، فر  بر  شك أنه يح  من انتشر ر الجريمرة، فرإذا سره  أمرر 
أن يحترر ط لهررذا األمررر، ط)رر  حملرر  بترروأم اثنرر)ن ي فرري خررروج األو  أو ال برر  مررن خررروج الثرر ني؟ يعنرري إذا خرررج 

 األو  م  يق    وضع ؟ نعم؟
 ......طالب:

  بترروأم ويعقرر  عل)هرر  برر)ن والنفرر س مررن أ)ررن؟ مررن أولهرر ، أو  النفرر س مررن أولهرر  فعلرر  هررذا )تصررور أن امرررأ  حملرر
االثنرر)ن، وضرررع  األو  )رررتم العقررر  عل)هررر ، تتجمررر  للخطررر   إلررر  أن يطررريح الثررر ني، نعرررم المسررر ئ  ف)هررر  بعررر  لكنهررر  

 متوقعة يعني م  هي بمستح)لة، نعم؟
 ......طالب:

 ه ؟ نعم؟براء  الرحم، لكن ه  )تصور أنه يم ن أن )ختل  النس ؟ ه  للث ني أن يقربه  قب  أن تطهر من نف س
 ......طالب:
  )ف؟
 ......طالب:
 أ)وه.

 ......طالب:
لكن اآلن وضع  األو  وأح  م النف س مرتبطة ب ألو ، ويص ق عل)ه  أنه  وضع  حم ، الذي علق به الخروج 

 من الع   هن ، نعم، ولن يقربه ، ه ه؟
 ......طالب:

لَ  وهرري تبقرر ؟ مرر   ام الثرر ني موجررو  ح مرر  {}َحتَّــى َيَضــع َن َحم  والحمرر  مصرر ر مضرر ف يف)رر   [( سررور  الطرر ق6 ] ُهــنَّ
 العموم، ال شك أن االحتي ط أن تنتهي من وضع جميع م  في بطنه ، لكن النف س معلق بوضع األو .

ألن لو لم تقر   "إن بر ا لري"  "قال ابن شهاب: وال أرى بأسا "يعني و   األمر إل)ه   "وأمرني بالتزويج إن بدا لي"
ج ح مه؟ يعني افترض إن "ب ا لي" ليس  موجو   "وأمرني ب لتزويج" واج  أو مستح ؟ أو نقرو   ف ألمر ب لتزوي

 أمر بع  حظر ف)رجع إل  ح مه قب  الحظر؟
 اقرأ الح )  الث ني.

إنما أصنع هذا  :وقالت ،فدعت بصفرة فمسحته بذراعيهاة توفي حميم ألم حبيب :وعن زينب بنت أم سلمة قالت
))ال يحل المرأة تؤمن بـاهلل واليـوم اآلخـر أن تحـد فـوق يقول:  -صلى هللا عليه وسلم- ألني سمعت رسول هللا

 .ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا ((
 القرابة. :الحميم



إال علـى زوج  ال تحد امرأة علـى ميـت فـوق ثـالث))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وعن أم عطية أن رسول هللا 
نبـذة مـن  كتحـل وال تمـس طيبـا  إال إذا طهـرتوال ت مصبوغا  إال ثوب عصـببس ثوبا  ، وال تلأربعة أشهر وعشرا  

 ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. ب:العص أو أظفار(( سطق
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

حميم قري ، القري  مطلقرً  أو فري هرذا الحر ) ؟ هر  )لرزم مرن هرذا  سلمة قالت: توفي حميم" أم"وعن زينب بنت 
"ألم حبيبـة فـدعت ن ي ون قري  أو ص )ق مح ؟ المقصو  من له أثر في النفس، توفي حميم المرا  به قريبهر  أ

بصررفر ، لمرر ذا؟ لررئ  يظررن بهرر  أنهرر  محرر  ؛ لتبرر)ن للنرر س أنهرر  غ)ررر محرر  ، فررإذا خشرري  بصــفرة فســمحت بــذراعيها"
صررنعه بعررض السررلف إذا  رر ن صرر ئمً  اإلنسرر ن أن )ررتهم بشرريء عمرر  عمررً  )نفرري عنرره هررذه التهمررة، ومررن هررذا مرر  ي

وظهر  أم را  الصوم عليه ا هن؛ ليظهر للن س أنه ليس بص ئم، ب  ق  )ب و عل  أطرافه م  )   عل  أنه أك  
قريبً  وعل  شفتيه، وهذا من إخف ء العبر   ، وب لمق بر  لرو أن إنسر نً  قبر  أذان المغرر  مرن )روم االثنر)ن مرثً  حمر  

ء والقهو ، و خ  المسج ، وف  الصم ط، ووضع التمر والمر ء، وجهرز القهرو ، وهرو مر  صر م،  يسً  فيه التمر والم 
ال مر  )نبغري؟ )رذم  يقو   األك  في المسج  ج ئز،  ون م  آك  حت  )ؤذن بع  وش اللي يمنع؟ مث  هذا )نبغي وا 

ني  يصر)به  أو امررأ    مرن   نر  هجرتره لر   -حر )  عمرر-أو م  )ذم؟ نعم؟ )ذم ب  شك، ولذا جر ء فري الحر )  
ال مر  ف)هرر  شرريء؟ مر  ف)هرر  شرريء، )تزوجهر  فهجرترره إلر  مرر  هرر جر إليره((  نعررم الهجررر  مرن أجرر  الر ني  ف)هرر  شرريء وا 

هجر  من أج  الزوجة م  ف)ه  شيء، بح  عن زوجة في بل  م  وج  وه جر إل  بل  آخر ل)تزوج مر  ف)هر  شريء، 
رو  الحررر ) ...... أظهررر أنررره هررر جر مررن أجررر  إيرررش؟ مرررن سرريق  مسررر ق الرررذم هنرر ؛ ألن مرررن هررر جر وهررو سرررب  و 

ال ف ألص  م  يسرتحق ذم، هرذا الرذي أكر  فري المسرج  مرع أذان المغرر  هرذا األصر  أنره أكر   أج ......، فذ م، وا 
مبرر ح، و ونرره انتظررر إلرر  اآلن مبرر ح، لكررن  ونرره يظهررر للنرر س مررن خرر   عملرره أنرره )تقررر  إلرر  هللا، وأنرره صرر ئم، 

ا     من  خ  ق    تفض  ير  فر ن، هرذا يظهرر للنر س أنره صر ئم ف)رذم مرن هرذه الح)ثيرة، وهرذا وينظر إل  األبو 
 ع س م    ن يفعله خي ر األمة وسلفه  من إخف ء العب   .

-"فقالت: إنما صنعت هذا ألني سمعت رسـول هللا هذه خشية أن تتهم ب نه  مح  ، وأرا   أن تظهر هذه السرنة 
وقر   "))ال يحل المرأة تـؤمن بـاهلل واليـوم اآلخـر أن تحـد علـى ميـت فـوق ثـالث((: تقول -صلى هللا عليه وسلم

مث  هذا في أك  التمرا  قب  الحضور لص   ع)  الفطر؛ ألن بعض الن س ق  يقو   أنر  أسرتمر صر ئمً ، صر ئم 
ستمر إل  أن أصرلي ث ث)ن )وم وج لس ل)لة الع)  في المسج  تبع االعتك ف، وال أخرج إال إل  ص   الع) ، أب  ا

 الع) ، نقو   ال، ال ب  أن تظهر خ ف م   ن  عليه ألن هذا )وم يحرم صي مه.
ال شرك أن مرو  القرير ، مرو   ))ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تحد على ميـت فـوق ثـالث((يقو   

المصرر)بة، ف)نجمررع علرر   الصرر )ق، مررو  الحمرريم، هررذا لرره أثررر فرري الررنفس، وقرر  ال يط)ررق بعررض النرر س مثرر  هررذه
  ال يح  المرأ  تؤمن نفسه، ويترك بعض األمور المب حة هذا نوع من اإلح ا ، لكن أكثر من ث ثة أي م ال )جوز 

المرررأ  ط)رر  يحرر  للرجرر  أو ال يحرر ؟ ال يحرر  البتررة وال )رروم  برر هلل وال)رروم اآلخررر أن تحرر  علرر  م)رر  فرروق ثرر  ((
ال م   أح  ن سوا للرج ، يح  لل و  تن س األع م؟ ال  )جوز أب ًا، تح  م  )جوز، تسمعون أنتم إذا م   زعيم وا 

 األع م، وأعلنوا الح ا  لم    ذا، نعم ال )جوز هذا.



 نعم؟   ال يح ((
 .......طالب:

أواًل  اإلح ا  من ش ن النس ء م  هو من ش ن الرج  ، وعلر  الرزوج خ صرة، لكرن لمر   ر ن بعرض األمرور يصرع  
  ن منه ، أبيح للمرأ  أن تح  عل  الم)  ث   ف ق .انف  ك اإلنس

والمرا  ب إلح ا  امتن ع المرأ  المتوف  عنه  من الزينة،  قال: الحميم القرابة" ))إال على زوج أربعة أشهر وعشرا ((
  إال علر  زوج من لبر س وط)ر  ونحوهمر ، و ر  مر   ر ن مرن  واعري الجمر ع، هرذه المحر  ، فتمتنرع عرن هرذا  لره 

والتح )  لهذه الم   لتعلم برراء  رحمهر  بيقر)ن؛ ألن الوالر  )تك مر  تخليقره ونفرخ الرروح فيره فري  عة أشهر وعشرًا((أرب
 هذه الم  ، نعم.
" ال تحر  نفري ))ال تحـد امـرأة((قـال:  -صلى هللا عليـه وسـلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-"وعن أم عطية 

ال نهرري؟ نفرري، و ال( إيررش؟ ال تحرر  نهرري،   مرر  الررذي نصرربه؟ تضررع)ف اآلخررر، ولررذا لررو فررك ق)رر   ال تحرر  ، مثلررهوا 
} َتِدد  { في موضع، وفي الموضع اآلخر [( سور  البقر 639 ] }َوَمن َير  َتدَّ  مثله. [( سور  الم ئ  54 ] }َمن َير 

))علـى ميـت امرأ  ن رر  فري سري ق النهري أو النفري فرتعم  ر  امررأ ،  ب)رر  صرغ)ر ، قريبرة بع)ر      امرأ  عل  م) ((
ف لمح   التي )ج  عل)ه  اإلح ا  ال تلبس ثوبرً  مصروغً ؛ ألن فيره  فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا ((

زينة، ف)ه  بي ض وسوا  يعني مخططة، والع    أن المخط  ثو  زينرة، لكرن اسرتثني هرذا ألنره مرع  ونره مخططرً  
، وهرري ممنوعررة مررن اسررتعم   أ وا  التجم)رر ، ف لم رر ))ج ألن الكحرر  )جمرر  ))وال تكتحــل((لرريس مررن لبرر س الزينررة 

ب نواعه  ممنوعة من قب  المح  ، ال )جوز له  أن تستعم  ش)ئً  من ذلك، فهي ممنوعة من أن تتصرف في ب نه  
ألنه ) عو..، فإذا منع  من الكح  ومنع  مرن  ))وال تكتحل وال تمس طيبا ((م  )رغ  الن س ف)ه  وال في ثي به  

 المصبوغة فلئن تمنع من الط)  من ب   أول ؛ ألنه ) عو إل  ن  حه  ويرغ  ف)ه . الثي  
، شرر)ئً  ن ررر  فرري سرري ق النهرري، وال تمررس نفرري علرر   رر  حرر   هرري شرر)ئ ً وال تمررس ط)بررً ، وال وال شرر)ئً   ))وال شــيئا ((

 تمس ب  ، م  تمس.. ع مة، وش)ئً  مغرقة في العموم، ه  يعني هذا أنه  ال تلمس الج ار، ال تمس ط ولة، م 
 .......طالب:

يعنرري    ال تمررس ط)بررً  وال شرر)ئً ((شرر)ئً  إيررش؟ ط)رر  شرر)ئً  مررن إيررش؟ مررن الزينررة أو مررن الط)رر  ممرر  عطررف عليرره؟ 
العطررف يقتضرري المغرر )ر ، ف لثيرر   نررص عل)هرر ، والكحرر  نررص عليرره، )رر خ  فرري الثيرر    رر  مرر  )لرربس، ويرر خ  فرري 

يشرم   ر  مر  )رغر  فري ن  حهر ، فهري ممنوعرة    شر)ئً ((اعره، ثرم قولره  الكح     مر  )جمر  الوجره، والط)ر  ب نو 
بهرذه اللفظررة، ولررو لررم توجرر  هررذه اللفظررة القتصرررن  علر  المررذ ور، وهنرر ك أمررور تجمرر  المرررأ  وتزينهرر ، وترغرر  ف)هرر  

وعر ن القسر  واألظفر ر ن   إال إذا طهر  نبذ  مرن قسر  أو أظفر ر((غ)ر المنصوص عل)ه ، فهذا من ب   الت ك)  
معروفرر ن مررن أنررواع البخررور، نعررم مررن أنررواع البخررور الررذي لرريس فيرره رائحررة الط)رر ، فيرره رائحررة لكنهرر  ليسرر  رائحررة 
ط) ، ب ل)  أنه  ال تمس ط) ، إنم  فيه رائحة تضيع رائحرة.. الرائحرة التري   نر  مرن أثرر العر   ، فتر تي بشريء 

ألنه  ممنوعة من الط) ، لكن رائحة تضريع الرائحرة يضيع هذه الرائحة، نوع من البخور فيه رائحة ليس  بط) ؛ 
 الكريهة، هذا هو المقصو .



وهمرر  نوعرر ن مررن أنررواع البخررور الترري لرريس ف)هرر  رائحررة الط)رر ، والمرررأ  ممنوعررة مررن لبرر س  ))مــن قســط أو أظفــار((
بريض ألنره الثي   المعصفر  والمصبغة ب صب غ تجم  الثو ، هذا محر  اتفر ق بر)ن أهر  العلرم، لكرن هر  تلربس األ

األص  وم  ع اه ي ون مصبوغً ؟ أو تلبس األخضرر؟ أو تلربس األسرو  ألنره لبر س الحرزن؟ مر ذا تلربس؟ أو نقرو   
عل)ه  أن تلبس أي لون   ن ب قي عل  أصله؟ يعني الم    الخ م التي تصنع منه  الثي   المروا  مختلفرة األلروان، 

أصله أخضر، ومنهر ..، المر    نفسره  التري لرم يطررأ عل)هر   منه  م  أصله أبيض، ومنه  م  أصله أسو ، ومنه  م 
صبغ، لكن إذا   ن قطن مثً  ف ألص  فيه البي ض، إذا   ن  ت ن أو غ)ره  ر  )تبرع أصرله، ف)لربس علر  مر   ر ن 
عليه قب  النسج، ف  )جوز صبغه، لكن أحي نً  القطن األبيض  ونه أبيض أجم  من  ونره مصربوغً ، هر  نقرو   

من صبغه أو ) خ  في عموم المصبوغ؟ ممنروع تلربس األبريض؟ ونقر  االتفر ق علر  أن المحر   لريس لهر  ال م نع 
لبس الثي   المعصفر  وال المصبوغة، يقولون  إال م  صبغ ب لسوا ، لكن بعض األسو  فيه جم   أكثر من غ)ره، 

 السوا  لب س الحزن لكن التفص)  م  وأيضً  إذا نظرن  إل  أص  الم    الخ م التفص)  له  ور، نعم ق  تقو   وهللا
ال ال؟ نقرررو   تفصررر  علررر   يفهررر  أو تجتنررر  الزينرررة؟ عل)هررر  أن تجتنررر  الزينرررة، و ور  تعررررض لررره الرررنص، صرررح وا 
التفص)  أعظم من  ور أص  الم   ؛ ألنره قر  تشرتري المررأ  قمر ش مترره ث ثم ئرة رير  ، ثرم يفصر  تفصر)  يصرلح 

مسرة رير  ، وتفصر  تفصر)  ال يصرلح إال للعررائس؛ ألن التفصر)  لره وقرع فري للمح  ، وقر  تشرتري قمر ش مترره بخ
التجم)رر  وغ)ررره، ال سرريم  بعرر  أن افتررتن بتقل)رر  الكفرر ر، وصرر ر  البررر  تررر  عل)نرر  مررن الشرررق والغررر ، وصرررن  نقبرر  

ال ف ألص  أن المرأ  المسلمة متم)ز  بلب سه ، نعم ب)نه  وبر)ن  زوجهر  هرذا ال )تر خ  التلق)ن،    م  ج ءن  قبلن ه، وا 
فيه أح  إال م  ور  النهي عنه بخصوصره؛ ألنهر  مر مور  ب لتجمر  لزوجهر ، لكرن  ونهر  مرع األسرف الشر )  تتجمر  
للنررر س، وتلررربس للرررزوج ثرررو  المطررربخ، هرررذا واقرررع  ث)رررر مرررن النررر س، زوجهررر  )جلرررس عنررر  البررر   سررر عة أو سررر عت)ن 

ذا جر ء  جرر ء بهرر  فري منتصررف الل)ر  أخررذ وقرر  )نتظرهر  تخلررع هررذه  )نتظرهر  تتجمرر  لزير ر  آ  فرر ن وآ  فرر ن، وا 
الثي  ، ترى هذا واقع  ث)ر من الن س، يعنري انقلبر  المفر هيم، األصر  أن تتجمر  للرزوج هرذا األصر ، فر قو   إن 
التفص)  له  ور فري تجم)ر  الثير   وعر مه ، واللرون وحر ه ال ي فري، فر  يقر    إن أصر  األلروان األبريض أو هرذا 

أصله أبيض م   خر  عليره شريء نفصرله علر  مر  نرير ، أو أن األسرو  ثرو  حرزن ال، وهللا المسرتع ن، ثو  قطن 
 في الح )  الذي )ليه، نعم.

يـا رسـول  :فقالت -صلى هللا عليه وسلم-جاءت امرأة إلى رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها-عن أم سلمة و 
 ))ال(( :-صلى هللا عليـه وسـلم-فقال رسول هللا  ؟كحلهاأفن توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينهاهللا إن ابنتي 

))إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت أحـداكن فـي الجاهليـة  :ثم قال ))ال(( :مرتين أو ثالثة، كل ذلك يقول
كانـت المـرأة إذا تـوفي عنهـا زوجهـا دخلـت حفشـا  ولبسـت شـر  :فقالـت زينـب ترمي بالبعرة علـى رأس الحـول((

، فقلما فتفتض به -حمار أو شاة أو طير-مس طيبا  وال شيئا  حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة ثيابها، ولم ت
 .تفتض بشيء إال مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره

 به جسدها. تدلك :البيت الصغير، وتفتض :الحفش
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 



فقالـت: يـا رسـول هللا إن ابنتـي تـوفي عنهـا زوجهـا، وقـد  -صلى هللا عليه وسلم-أة إلى رسول هللا "جاءت امر 
ذا قلنرر   العرر)ن هرري الف عرر  رفعن هرر   اهــا"اشــتكت عينَ  "اشــتكت عينهـــا أو ع)ن هرر ، إذا قلنرر   الف عرر  هرري ع)نهرر ، وا 
نررة تمنررع منرره المحرر  ، ولررو  رر ن المسرر لة مسرر لة عرر ج؛ لكنرره عرر ج متضررمن لزينررة، فمرر  تضررمن الزي أفنكحلهــا؟"

ذا احت جر  الخرروج إلر   ع جً ، فتعر لج بعر ج ال أثرر لره فري الترزين، يطلر  عر ج ال بر س تعر لج وهري محر  ، وا 
الع ج تخرج متستر  تفلة، تخرج للع ج ألنه ح جة، لكن ه  تخررج لل ارسرة؟ تخررج للتر ريس؟ تخررج للوظيفرة؟ ال 

الذي ج ءه  فيره نعري زوجهر ، ال )جروز لهر  أن تخررج، أمر  العر ج ضررور ، إذا  ر ن ألنه  م مور  ب لبق ء في ب)ته  
ال  ال ترر ريس وا  ال )وجر  عنر ه  مررن يقضري حوائجهرر  األصرلية ممر  تضررطر إليره تخرررج بقر ر الح جرة، لكررن  راسرة وا 

 وظيفة م  يع رض به مث  النصوص الصحيحة الصريحة.
ال، ال، مررت)ن أو ث ثرً  للت ك)ر ، لت ك)ر  األمرر  ر  ذلرك يقرو    "(())ال: -صـلى هللا عليـه وسـلم-"فقال رسول هللا 

هنرر ك أمررور ممنوعررة منهرر ، ومؤ رر  النهرري عنهرر ، وهنرر ك أمررور يفعلهرر  العرروام اجتهرر  ًا مررنهم ال تطلررع علرر     ال((
الحررروش، ال ترقررر  إلررر  السرررطح، ال مررر  أ ري إيرررش؟ ال تنظرررر إلررر  القمرررر، ال تنظرررر إلررر  الشرررمس،  ررر  هرررذا مرررن 

هرر  ا  العرروام الترري ال أصرر  لهرر ، نعررم هرري ممنوعررة مررن  رر  مرر  )رغرر  الرجرر   ف)هرر ، ومرر  )رر عو إلرر  ن  حهرر ، اجت
وم مور  ب لم   والبق ء في ب)ته ، وممنوعة من لبس م  نص عليه، وال تتط)ر  وال تكحر ، وال تختضر ،  ر  هرذا 

 ألنه ) خ  في منع التزين.
يعني م  ف)ه  أكثر من هذا، أربعة أشهر وعشر  "بعة أشهر وعشرا (())إنما هي أر ثم قال:  ))ال(("كل ذلك يقول: 

لي  ، يعني م   يس)ر  ج ًا، م ث   مع هرذا الرزوج عشررين ث ثر)ن أربعر)ن سرنة يصرع  عليرك االمتنر ع لمر   أربعرة 
أشهر وعشرر لير  ؟! إنمر  هري أربعرة أشرهر وعشرر لير  ، مر  ق)ر   ام ثري فري الب)ر  بقر ر مر  م ثر  عنر ه، م ثر  

))وقـد كانـت أحـداكن فـي الجاهليـة ن  هذا الزوج أربعر)ن سرنة حر ي عليره أربعر)ن سرنة، ال، أربعرة أشرهر وعشررًا ع
 يعنرري تم رر  حررواًل  رر مً ، وخفررف إلرر  ثلرر  المرر  ، وقرر    نرر  المرر    ررم؟ سررنة ترمــي البعــرة علــى رأس الحــول((

 رًا.ثم نسخ  ب ربعة أشهر وعشنعم سنة،  [( سور  البقر 647 ] }مََّتاع ا{
يعنري ب)ترً  صرغ)رًا شرعثً ، عبر ر  عرن غرفرة صرغ)ر  مر   "فقالت زينب: كانت المـرأة إذا تـوفي زوجهـا دخلـت حفشـا "

ف)ه  شيء من مظ هر الجم   وال النور أيضً  مظلم، تجلس في هذا الب) ؛ لتعلن للنر س أنهر  ف رقر  أحر  النر س 
بة العظيمررة،   نرر  المرررأ  إذا ترروفي عنهرر  زوجهرر   خلرر  إل)هرر ، وأقررر  النرر س إلرر  قلبهرر ، وأنهرر  مصرر بة بهررذه المصرر)

حفشً  ولبس  شر ثي به ، تلبس األسرم   الب ليرة، ولرم تمرس ط)برً ، وال شر)ئً  حتر  تمرر عل)هر  سرنة   ملرة، ثرم ترؤت  
ب ابرررة..، ال تمرررس ط)ررر  وال شررريء وال مررر ء وال تغتسررر  وال تتنظرررف أبررر ًا، تترررراكم عل)هررر  األوسررر خ، وتتررروال  عل)هررر  

"حتـى تمـر ا  الحيض من غ)ر أن تمس شيء، يعني رائحته  مر ذا تصر)ر؟ فري غ يرة الكراهيرة، تكرون منتنرة ال ور 
المهم  ابة مم  )   عل  وجه األرض، واألص  ف)هر   ر   "-أو طير شاةأو حمار -عليها سنة، ثم تؤتى بدابة 

مر  هرو أعرم، ب ابرة مر  هرذه  م  )   عل  وجه األرض حت  من بني آ م، لكن العرف خصره  برذوا  األربرع، وهنر 
ِض َواَل ال ابة؟ حم ر أو ط)ر أو شر  ، الط)رر )ر خ  فري ال ابرة أو ال )ر خ ؟ لمر ذا؟ اآليرة  }َوَمـا ِمـن َدآبَّـٍة ِفـي اأَلر 

ه  نقو   إن هذا من عطف الخ ص عل  الع م وي خ  الط ئر في ال ابرة؟ وهنر  فسرر   [( سور  األنع م19 ] َطاِئٍر{



عنري ممر  فسرر  بره ال ابرة الط)رر، فر إلط ق العر م الحقيقرة العرفيرة تشرم   ر  مر  )ر   علر  وجره ال ابة بر لط)ر، ي
 األرض.
يعنري تر لك  "فتفـتض بـه"الحم ر بر   بعرض، أو ط)رر أو شر   معطوفر   عليره  "-و شاة أو طيرأحمار -"بدابة 

يعنرري مررن  بشــيء إال مــات" "فتفــتض بــه، فقلمــا تفــتضبرره جسرر ه  ال سرريم  المررواطن الترري ف)هرر  الررروائح الكريهررة 
الجراثيم والروائح الكريهة، واألوس خ المتراكمة، يعني الرائحة الكريهة له   ور في مث  هذا، الضررب ن  ويبرة منتنرة 

إلر  شريء ت كلره مر ذا تصرنع؟  )رف؟ تر خ  فري  -ذ  ر هذا في  ت  الح)وان-الرائحة ج ًا إذا احت ج  إل  شيء 
ه الرائحررة فيمررو ، هررذا ذ ررر فرري  ترر  الح)رروان، ال شررك أن مثرر  هررذه األمررور جحررره علرر  قف هرر  رويررس، فتطلررق هررذ

 مؤذية.
أنر  شروف يسرر اإلسر م وهلل الحمر ، وسرم حة اإلسر م، وتكرريم  "فقلما تفتض بشـيء إال مـات، ثـم تخـرج"يقو   

  مرن وفر ء المررأ  اإلس م للمرأ ، ووف ء اإلس م من قب  المرأ  للرج ، والع س أيضً  الرج  عليره أن يفري، لكرن هر
لزوجه  أن ال تترزوج بعر ه؟ أو مرن وفر ء الرزوج أن ال )ترزوج بعر ه ؟ هرذا لريس بر زم، مر  )لرزم، يعنري تجلرس طرو  

"فقلمـا عمره  ال تتزوج من ب   الوف ء، ال، هذا ال ي تي به شرع، ب  هي م مور  ب لزواج، والزوج م مور ب لزواج، 
البعرر   الررو ، رو  البع)رر أو الحمر ر أو شر   أو مر  أشربه ذلرك  رة"تفتض بشيء إال مات، ثم تخـرج فتعطـى بعـ

هرري البعررر  علرر   رر  حرر  ، هررذا الررذي أرا  أن يغرريض معررن بررن زائرر  ، ومعررن هررذا ال يسررتطيع أحرر  أن يغيضرره، وال 
 يستطيع أح  أن يستث)ره لعظم حلمه، ج ءه ذلك األعرابي فق    ي  معن 

 ج     نرررررررررررك بعرررررررررررر  فررررررررررري إسررررررررررر   ررررررررررربش  

 ذاك الكرررررررررررررررررربش يمشررررررررررررررررررريمرررررررررررررررررر ال  و  
 
 ج

 أعط ه ج ئز ، أعط ه ه ية، وج ءه أخر وث ل  ورابع،    من أحت ج شيء ج ء )ذمه ويعطيه.
ت خذ هذه البعر  وترمي به ، وهذه إش ر  إل  أنه  خرجر  مرن العر  ؛ ليعررف النر س أنهر  أنهر  المر  ،  "فترمي بها"

تراجرع  "ثم تراجع بعد مـا شـاءت مـن طيـب أو غيـره"هر  وأن م  م ثته ال يع   هذه البعر  ب لنسبة لحق زوجه  عل)
 خ ص انته  من الع  ، انته  من اإلح ا ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 كتاب اللعان -عمدة األحكام شرح: 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 نعم
 : -رحمه هللا-قال 

 كتاب اللعان
أرأيت أن لو وجـد أحـدنا امرأتـه  : يا رسول هللاأن فالن بن فالن قال -مارضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عمر 

ن سكت سكت على مثل ذلك، قالإن تكلم تكلم بأمر عظيم ؟على فاحشة كيف يصنع صلى -فسكت النبي  :، وا 
عـز -إن الذي سـألتك عنـه قـد ابتليـت بـه، فـأنزل هللا  :فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال -هللا عليه وسلم

{ :هؤالء اآليات في سورة النور -وجل َواَجُهـم  ُموَن َأز  وذكـره  فـتالهن عليـه ووعظـه [( سـورة النـــور9)] }َوالَِّذيَن َير 
والـذي بعثـك بـالحق نبيـا  مـا كـذبت عليهـا، ثـم دعاهـا  ،ال :اآلخرة، قـالعذاب من هون وأخبره أن عذاب الدنيا أ

وهللا بعثك بـالحق إنـه لكـاذب، فبـدأ  ،ال :فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، قالت
الخامسـة أن لعنـة هللا عليـه إنـه لمـن الكـاذبين، ثـم ثنـى بالرجل فشهد أربع شهادات باهلل إنه لمن الصـادقين، و 

بالمرأة فشهدت أربع شهادات باهلل إنه لمن الكـاذبين، والخامسـة أن غضـب هللا عليهـا إن كـان مـن الصـادقين، 
))ال ســبيل لــك  :ثالثـا ، وفــي لفـظ ((؟))هللا يعلــم أن أحـدكما كــاذب، فهــل منكمـا تائــب :ثـم فــرق بينهمـا، ثــم قـال

ن  :قال ؟يا رسول هللا مالي :الق عليها(( ))ال مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت مـن فرجهـا، وا 
 . كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها((

فأمرهمـا رسـول هللا  ،-صـلى هللا عليـه وسـلم-امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول هللا رمى وعنه أن رجال  
 وفرق بين المتالعنين. ،، ثم قضى بالولد للمرأة-عز وجل-قال هللا  فتالعنا كما -صلى هللا عليه وسلم-

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 باب اللعان 

واللعرر ن والم عنررة وااللتعرر ن مصرر ر، مصرر  ر العررن م عنررة، ولع نررً  والتعنرر  إلتع نررً ، واألصرر  فيرره، يعنرري م خررذ 
  نفسرره، واللعررر ن والم عنررة تكرررون برر)ن طررررف)ن، بررر)ن زوج الكلمررة مرررن قررو  الرجررر   إن لعنررة هللا عليررره، لعررن الرجررر

وزوجرررة، ف لرررذي يصررر ر مرررن الرررزوج لفرررظ اللعرررن، والرررذي مرررن الزوجرررة لفرررظ الغضررر ، وهرررو أشررر  مرررن اللعرررن، واخت)رررر 
الغض  للزوجة وهو أش  من اللعن ألن جريمته  أش  فيم  لو ص ق، جريمته جريمة قذف لو  ذ ، وجريمته  لرو 

 ق  و ررذ  عل)هرر  حرر  القررذف، وعقوبتهرر  لررو صرر ق و ررذب  الرررجم، فرر لمرأ  ذنبهرر  أعظررم صرر ق زنرر ، عقوبترره لررو صرر
 وأش ، يقو   

جر ء تع))نره أنره هر   برن أميرة، وجر ء مر  )ر    : إن فالنـا  بـن فـالن"-رضـي هللا عنهمـا-عن عبد هللا بن عمر "
فاحشـة كيـف يصـنع؟ إن تكلـم "قال: يا رسـول هللا أرأيـت لـو وجـد أحـدنا امرأتـه علـى عل  أنه عويمر العج ني 

ن سـكت سـكت علـى مثـل ذلـك"يعني قذف  تكلم بأمر عظيم" نسر   هللا السر مة والع فيرة،  اهيرة، بليرة،   رثرة،  "وا 



نعم والن س )تس هلون في الوس ئ  الموصلة إل  هذه الك رثة، واإلس م وضع االحتي ط   ال زمة لوقوع مث  هرذه 
مرن ال )رؤثر فيره مثر   -نسر   هللا السر مة والع فيرة-ر  عنر ه واتصرف ب ل ي ثرة الك رثة، نعم )وجر  ممرن ذهبر  الغ)ر

هررذا الكرر م، يعنرري شررخص يقرربض علرر  زوجترره مررع شررخص آخررر ويرر تي الررزوج ليشررفع عنرر ه  امتحرر ن )رروم السررب  
  ، يعني يص  الحر  إلر  هرذا؟! يصر  األمرر ب لمسرلم إلر  فري ال ي ثرة إلر  هرذا الحر ! نسر -إن ش ء هللا-ونرجعه  

ن سر    هللا الس مة والع فية، يشرفع لهر  لترؤ ي االختبر ر وترجرع، والصرح بي يقرو   إن تكلرم تكلرم بر مر عظريم، وا 
س   عل  مث  ذلك، ال شرك أنهر    رثرة، يعنري تكر ر الحير   إلر  الممر   نسر   هللا السر مة والع فيرة، فري بعرض 

الرج  عن  امرأته رجرً  فيقتلره يقتر   - الس مة والع فيةنس   هللا-لو وج     نعم((الرواي    أيقتله فتقتلونه؟ ق    
برره، ولررو تحقررق مررن الزنرر ، وقرر  مثرر  هررذا لررو رأى مررع ولرر ه مررع بنترره، نعررم ولررو تحقررق مررن الزنرر ، وأن هررذا الزانرري 
محصن، وحقه الرجم، أيقتلره فتقتلونره؟ نعرم يقتر ؛ ألنره لرو تررك األمرر فري مثر  هرذه األحروا  ألفررا  النر س وصر ر 

ال لص ر    واحر  تنف )ذ الح و  ب ) ي الن س م  ص ر لولي األمر قيمة؛ ألن هذا من اختص ص   ولي األمر، وا 
ي ون ب)نه وب)ن أخر  عوى أو مش لة يستضيفه في ب)ته، ويست رجه إل  غرفة النوم، ثم يقتلره، وير عي أنره وجر ه 

ال لرو لرم يقتر  بره صر ر  الر ني  فوضر ، مع زوجته، مع بنته، مع ول ه، ولذا ق    أتقتله فتقتلونه؟ نعم يق ت  به، وا 
ف الحتي ط في الشرع لجميع األطراف، يعني الشرع احت ط لهذه الف حشة الموبقرة نسر   هللا السر مة والع فيرة، فمنرع 
النظررر، وأمررر بغررض البصررر، وحرررم الخلررو ، وحرررم السررفر برر ون محرررم، أغلررق جميررع األبرروا  الموصررلة إلرر  هررذه 

ون النر س )تسر هلون ويتخطرون الحر و ، ويقعرون فري مثر  هرذه، هرذا ذنربهم، الشررع مر  تررك منفرذ الف حشة، يعني  
يم ررن أن )وصرر  إليرره إلرر  هررذه الف حشررة، لكررن مررن تسرر ه  ب لوسرر ئ  جنرر  الغ يرر  ، فعلرر  المسررلم أن )هررتم لهررذا 

 األمر، ويحت ط له أش  االحتي ط. 
ن سـكت سـكت ألنره قرذف  "إن تكلم تكلم بأمر عظـيم" إذًا مر  الحر ؟ وش الحر ؟ شرخص وجر   علـى مثـل ذلـك""وا 

لرم )جبره، قر  يقرو  ق ئر    فلـم يجبـه" -صـلى هللا عليـه وسـلم-"قال: فسكت النبي عن  زوجته رجً  م ذا يصنع؟ 
لمرر ذا لررم )برر)ن لرره؟ ترر خ)ر البيرر ن عررن وقرر  الح جررة ال  -عليرره الصرر   والسرر م-البيرر ن واجرر ، وهررذا يسرر   النبرري 

قرر  الح جررة )جرروز، يعنرري لررو جر ء شررخص يسرر   بإم  نررك أن تقررو   هررذه المسرر لة وقعرر  أو مرر  )جروز، لكررن إلرر  و 
"فسكت النبي وقع ؟ إن   ن  واقعة ال ب  من أن )ج  ، إذا   ن  م  وقع  للمسئو  من وحة أن )نتظر ويؤج  

وأه  العلرم  بتليت به"فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ا -عليه الصالة والسالم-
هؤالء اآليـات فـي  -عز وجل-"إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل هللا يقررون أن الب ء مو   بر لمنطق 

قوله  "ف نز " )   عل  هذه القصة هي سب  النزو ، وج ء م  )   عل  أن ف ن هذا هو ه   بن  سورة النور"
  ق  أنرز  هللا فيرك عن في اإلس م، وج ء في قصة عويمر العج ني أمية، في هذا السي ق ف نز  وهو أو  من ال

وال يمنع أن تقع الح  ثة ألكثر من واح ، )تع   السب  لن ز  واح ، ي تي ه   برن  وفي ص حبتك هؤالء اآلي  ((
لنرزو  بسرب  في أمرهم  قرأنرً  واحر ًا، مرنهم مرن )ررى تعر   ا -ج  وع -أمية ثم ي تي عويمر العج ني ف)نز  هللا 

تعرر   السررب ، لكررن ال مشرر لة، وهررذا ق)رر  فرري الف تحررة  إنهرر  أنزلرر  ثرر   مرررا ، نعررم علرر   رر  حرر   همرر  أو  مررن 
"فلما كان بعد ذلك أتـاه فقـال: إن الـذي العن في اإلس م، وهم  السب  في نزو  اآلي  ، فلع  قصتهم  متق ربرة 

{ اآليات في سورة النور هؤالء -عز وجل-سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل هللا  َواَجُهـم  ُمـوَن َأز  ( 6 ] }َوالَِّذيَن َير 



يعنرري ولرررم ي رررن لهرررم شرره اء إال أنفسرررهم فشررره    أحرر هم إنررره لمرررن الصرر  ق)ن، والخ مسرررة إن  ررر ن مرررن  "[سررور  النرررررور
 ذب)ن، الكرر ذب)ن ويرر رأ عنهرر  العررذا ، )رر فع عنهرر  العررذا ، برر ي شرريء؟ أن تشرره  أربررع شرره  ا  برر هلل إنرره لمررن الكرر

والخ مسرة، يعنري )بر أ بر لزوج فيشره  الشره  ا ، وهر  هري شره  ا  أو أيمر ن؟ أو شره  ا  مؤ ر   ب يمر ن؟ خرر ف 
ال مرر   معررروف، لكررن لفظهرر  لفررظ الشرره   ، وال برر  مررن اإلتيرر ن بهررذا اللفررظ، )برر أ برر لزوج، لررو برر ء ب لزوجررة يصررح وا 

الزوجررة مرترر  علرر  لعرر ن الزوجررة، يعنرري لررو لررم  يصررح؟ يعنرري الترت)رر  فرري القرررآن فرري اآليرر   معتبررر؛ ألن لعرر ن
ي عن الزوج م  طل  من الزوجة؛ ألنه  إنم  ت عن لت رأ عن نفسه  الح ، وال )ثب  الحر  فري حقهر  إال بعر  لعر ن 

 الزوج، ف  يصح أن )ب أ ب لزوج، وعل  الخ ف ب)ن أه  العلم، لكن هذا هو الراجح. 
 مة والع فيرة لنر  ولكرم ولعمروم المسرلم)ن، إذا وجر  الرجر  مرع زوجتره رجرً  وت كر  ف ئ   اللعر ن، أواًل  نسر   هللا السر

من أنه زن  به ، ف لمس لة ال تخلو إم  أن )ترت  عل  ذلك حم  أو ال، فإن ترت  عليه حم  تع)ن اللع ن، إن لم 
 ه ؟ اآلن ف ئر   اللعر ن )ترت  عليه حم  ورأى الستر والفرقة تكون ب لط ق يطلقه ، له ذلك، لكرن هر  لره أن يمسر

سقوط الح  عن الزوج وانتف ء الول ، والفرقة المؤب  ، لكن لو ق   أواًل إذا وج  حم  ال بر  مرن اللعر ن، ال سريم  إذا 
  ن الزن  في طهر لرم )ج معهر  فيره، ال بر  مرن اللعر ن؛ ألنهر  تلوير  للفرراش، إذا لرم )وجر  ولر  وهرو عف)رف ط)ر ، 

ه أن يمسر ه  حتر  تترو  توبرة نصروحً ، لكرن هر  لره أن يمسر ه  أو )لزمره فراقهر ؟ أهر  أرا  أن يمس ه  ال )جوز لر
العلم يقررون أنه ال )لزمه فراقه ، عل)ه  أن تترو  ولكرن ال )لزمره أن يف رقهر ، ألنره ير  إخروان مر   ر  إنسر ن يط)رق 

ن الن س، األمرر الثر ني  أن فراق الزوجة، إذا أشر  القل  ح  هذه المرأ  مش لة، ترى مش لة يع ني منه   ث)ر م
بعض الن س يحس  حسر ب ته، يقرو   يعنري لرو فرطر  فري هرذه الزوجرة يم رن مر  أترزوج أبر ، أنر  سرن)ن وأنر  أجمرع 
ال أنرر   )ررو ؟ هررو إن العررن )برري يفرر رق؛ ألنرره مررن نت ئجرره  حترر  أ ر رر  هررذه الزوجررة، هرر  نقررو   )لزمررك فراقهرر  وا 

عليره الصر   -لمؤب  ، أه  العلم يست لون عل  أنه ال )لزمره فراقهر  بقولره ومن اآلث ر المترتبة عل  اللع ن الفرقة ا
  إذا زن  أمة أح  م فل)جل ه  الح  وال )ثر  عل)ه ، ثم إذا زن  فل)ج ه  الحر  وال )ثرر  عل)هر ، ثرم إذا   -والس م

)جروز إمسر كه ، نسر   هللا  يعني م  أمره بفراقه  من أو  مر  أو ث ني مر ، ف   عل  أنه زن  فل)بعه  ولو بظف)ر((
السرر مة والع فيررة، المسرر لة مسرر لة ح ررم شرررعي، مسرر لة الغ)ررر  أو  ونهرر  تررز ا  عنرر ه الغ)ررر  وتتعرر ى الحرر  الشرررعي 
فيقت  أو يفعر  هرذه مسر ئ  أخررى، لكرن المسر لة مسر لة ح رم شررعي، هر  )لزمره الفرراق أو مر  )لزمره؟ هرذا مر  قررره 

هرر  أن تتررو ؛ ألنرره ط)رر  وهرري خب)ثررة، عف)ررف وهرري فرر جر ، والط)برر   للط)برر)ن، أهرر  العلررم أنرره ال )لزمرره، لكررن عل)
ومعررروف أن الخب)ثرر   للخب)ثرر)ن، فررإذا تررم اللعرر ن مرر ذا ي ررون؟ فررت هن ووعظرره، وأخبررره أن عررذا  الرر ني  أهررون مررن 

الخبررر أن عرذا  اآلخررر ، قبرر  أن )برر أ ب للعر ن يقررو   يرر  فرر ن اترق هللا، هررذا قررذف والقررذف شر نه عظرريم، وجرر ء فرري 
قذف محصنة يحب  عبر    سرت)ن سرنة، قرذف المحصرن   مرن الموبقر  ، فيعظره بمثر  هرذا الكر م علره أن )رجرع، 

اتق هللا  "فقال: ال، والذي بعثك بالحق نبيا  ما كذبت عليها، ثم دعاها ووعظها"ويتحم  ح  القذف إن   ن   ذبً  
ت: ال، والــذي بعثــك بــالحق إنــه لكــاذب، فبــدأ بالرجــل "فقالــإن  نرر    ذبررة عررذا  الرر ني  أهررون مررن عررذا  اآلخررر  

فشــهد أربــع شــهادات بــاهلل إنــه لمــن الصــادقين، والخامســة أن لعنــة هللا عليــه إن كــان مــن الكــاذبين، ثــم ثنــى 
بالمرأة، فشهدت أربع شهادات باهلل إنه لمـن الكـاذبين، والخامسـة أن غضـب عليهـا إن كـان مـن الصـادقين ثـم 

))هللا "ثـم قـال: المؤبر  ، الب)نونرة، يسرق  الحر  عرن القر ذف ويفررق ب)نهمر ، وينتفري الولر  عرنهم الفرقرة  فرق بينهما"



حتر  بعر  مر  حصر  هرذا بر   التوبرة مفتروح، مر  يقرو   خر ص  ثالثا " يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟((
فرقة، بنفس  ال سب)  لك عل)ه ((  اللع ن وص ر اللي ص ر وانته  اإلش   ، فه  من م  ت ئ ؟ ث ثً ، وفي لفظ  

  ال مر   لرك، اللع ن، فق    ي  رسو  هللا م لي؟ المهر وش ذنبي؟ امرأ  زن  فم  ذنبي )ذه  علي المهرر؟ فقر    
ن  نر   رذب  عل)هر  فهرو يعنري )ثبر  المهرر ب لر خو   إن  ن  ص ق  عل)ه  فهو بم  اسرتحلل  مرن فرجهر ((   وا 

   المس لة أعظم، م  هي مس لة مهر. إن   ن    ذ  ع  أبع  لك منه ((
 يقو   

صـلى -أن رجال  رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمـان رسـول هللا  -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمر 
فتالعنــا كمــا قــال هللا تعــالى، ثــم قضــى بالولــد  -صــلى هللا عليــه وســلم-، فأمرهمــا رســول هللا -هللا عليــه وســلم

  .للمرأة
  اللعر ن، واآلثر ر المترتبرة عليره، ف لولر  ي رون للفرراش، للمررأ ، الولر  للمررأ ، ويبررأ منره الرجر ، وفررق وهذه من ثمرا

 ب)ن المت عن)ن، نعم.
إن  :فقـال -صـلى هللا عليـه وسـلم-قال: جاء رجل من بني فزاره إلـى النبـي  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

 ....- عليه وسلمصلى هللا-فقال النبي  ،امرأتي ولدت غالما  أسود
 ......طالب:
 ط) .
 ......طالب:

إذا  رر ن هررذه الغ)ررر ، معررروف أن الغ)ررر  شرررعية، أصررله  شرررعي، لكررن الغ)ررر  قرر  تزيرر  عررن حرر ه  الشرررعي، ف)رتكرر  
بسررببه  محظررور )ؤاخررذ عليرره، مرر   ام عقلرره ث بتررً ، لكررن أحي نررً  ترر تي بعررض التصرررف   ي ررون اإلنسرر ن ف)هرر  مغلررو  

ي مررن هررو  المصرر)بة الترري رأى قرر  )تصرررف تصرررف   تزيرر  علرر  المطلررو  شرررعً ، ف لمؤاخررذ  قرر  علرر  عقلرره، يعنرر
ترتفرررع، لكرررن اآلثررر ر المترتبرررة علررر  ذلرررك ألنررره غلررر  علررر  عقلررره، اآلثررر ر المترتبرررة عليررره مرررن بررر   ربررر  األسرررب   

ا انته رر  مح رمرره، يغرر ر إذ -جرر  وعرر -ب لمسرربب   )ؤاخررذ بهرر  يقترر ، معلرروم أن الغ)ررر  مطلوبررة مررن المسررلم، وهللا 
، وعلرر  المسررلم أن )تصررف بهررذا -جرر  وعرر -يغضرر  ح)نمرر  تنتهررك محرر رم هللا   -عليرره الصرر   والسرر م-والنبرري 

الخلق، لكن مضربوط ب لضرواب  الشررعية مر  )تعر ى، القصرة واقعرة شرخص أيقرظ زوجتره لصر   الصربح فلمر  جر ء 
فع  م  فعر ، ف يقظهر  مرن الغر  فرجرع فوجر ه   من المسج  وج ه  م  صل ، توع ه  وه  ه  إن  رر  إن ع   

م  صل  قتله ، الب ع  عل  هذا إيش؟ الغ)ر ، لكن م     غ)ر ،    األخ ق والصف   الحم)   له  حر  شررعي، 
إذا زا  عن الح  الشرعي وش تص)ر؟ تنقل  مس وئ ومذام، بر   مر    نر  مح مر ، الكررم مطلرو  لكرن ال تبسر  

في الشج عة فري الغ)رر  حتر  فري الخلرق،  م ثرة الخلرق أحي نرً  ي رون إيرش حلرم؟ إذا زا  ) ك    البس ، وه ذا ق  
عن ح ه ص ر  تنتهك المح رم أم مه وال )تغ)ر وال...، يقرو   هرذا حلرم؟ مر  هرو بصرحيح، الحير ء العرفري مر  هرو 

نهر  وال )ن رر وال يغ)رر ب لحي ء الشرعي الذي هو الخج  ق  يستحي والحير ء ال ير تي إال بخ)رر، لكرن ال ير مر وال )
 يستحي، هذا م  هو بحي ء، نعم.



فقـال: إن  -صـلى هللا عليـه وسـلم-جاء رجل من بني فزاره إلـى النبـي  :قال -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 
))فمـا  :نعـم، قـال :قـال بـل؟((إ))هـل لـك مـن : -صـلى هللا عليـه وسـلم-امرأتي ولدت غالما  أسود، فقال النبـي 

عسـى  :قـال ))فأنى أتاها ذلك؟(( :، قالا  قإن فيها لور  :قال ))هل فيها من أورق؟(( :حمر، قال :لقا ألوانها؟((
 .))وهذا عسى أن يكون نزعه عرق((أن يكون نزعه عرق، قال: 

 م  مض  في اللع ن متضمن للقذف الصريح، وفي هذا الح )  تعريض، م  في شيء صريح، يقو   
فقال: إن امرأتي  -صلى هللا عليه وسلم-ل: جاء رجل من فزاره إلى النبي قا -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

اسررتعم   القيرر س، وهررذا الحرر )   ))هــل لــك إبــل؟((: -صــلى هللا عليــه وســلم-ولــدت غالمــا  أســود، فقــال النبــي 
لح ق النظ ئر بنظ ئره ، واألشرب ه ب شرب هه     فمر   قر    نعرم، قر      هر  لرك إبر ؟((األص  في شرعية القي س، وا 

يعني أغبر فيه سوا ، يم)  إل  الغبر  لريس بح لرك،  ف)ه  من أورق؟(( -ي ون –  فه  ق    حمر، ق     ألوانه ؟((
ال خرر  ، قرر     ال عررم وا  فقرر    إن ف)هرر  لورقررً ، قرر      فرر ن  أت هرر  ذلررك؟(( قرر    عسرر  أن ي ررون نزعرره عرررق، جرر  وا 

ن، وال يشررك اإلنسرر ن مرر  لررم ي ررن هنرر ك ب)نرر   و الئرر  فرر  يسررتعج  اإلنسرر    وهررذا عسرر  أن ي ررون نزعرره عرررق((
قطعيررة، هررذا فيرره تعررريض يعنرري برر  ...،   نرره مرر  هررو مرترر ح إلرر  هررذا الولرر ، وهنرر  قصررة ذ روهرر  قصررة واقعيررة، 
شررخص أحمررر يعنرري بلررون األعرر جم، تررزوج امرررأ  شرر )   البيرر ض، وهررو صرر ح  أسررف ر وتجرر را  وروحرر  ، حملرر  

ولرر ًا أسررو ، منرر)ن جرر ء الولرر ؟ فق لرر  إلخوانهرر    بررروه، فنسرر   هللا السرر مة والع فيررة المرررأ ، وسرر فر الرجرر  فولرر   
قتلوه ، من)ن )جي هذا الول ؟ لو ج ء أبوه وش ف هر  الولر  وش )بري يقرو ؟ حملر  مرر  ث نيرة، ونفرس القصرة تر تي 

الولر  م)ر ، ويرن الولر  الثر ني؟ بول  أسو  وهو مس فر وفعلروا بره مثر  مر  فعلروا، ير تي األ  ويرن الولر ؟ قر لوا  وهللا 
م  ، المر  الث لثة لم  حمل  ق    م  أن  بمس فر أشوف، ال ب  أحضر، حضر فول   ول ًا أسو ، ق    ال إلره إال 
هللا، سبح ن هللا هذه صرور  جر ي، سربح ن هللا العظريم، ط)ر  األو  والثر ني  )رف )تصررفون؟ شرو يصرنعون؟ هرذه 

وال هري مرن أجر  المن سربة، واقعرة  )رف )تصرور يعنري مثر  هرذا؟ وهنر  يقرو   لعلره واقعة ي  إخوان ليسر  بتمث)ر ، 
نزعره عررق، قر    صرور  جر ي ال إلره إال هللا، فمر  يسرتعج  اإلنسر ن ال بنفري وال بإثبر  ، األصر  ولر  علر  فراشره 

مر  )زاولره، ممر  مث  له بمث   محسوس من ب)ئتره، م -عليه الص   والس م-أنه له، مهم    ن االخت ف، ف لنبي 
يع شره، فمسح م  في خ طره، انته  اإلش   ، لكن لو لم ي   بهذا المث   وهذا النظ)ر وهذا المث   الحي ق  )بق  
في نفسه شيء، لو ق   له  تعوذ من الشيط ن وهذا ول ك وال توسوس، نعرم مر  ي رون أثرره واقتن عره وقن عتره بمثر  

، ففي الح )  ضر  مث ، وهو أص  في ب   القير س، أصر  مرن -س معليه الص   وال-هذا المث   الذي ذ ره 
 األصو  التي يعتم  عل)ه  في الشرع، نعم. 

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 

ال ل لمعيررة؟ مرر  ترر تي معيررة؛ ألن الفعرر  )تنرر و  الررواو هررذه؟ اختصررم سررع  بررن أبرري وقرر ص وعبرر  بررن زمعررة، ع طفررة وا 
 الث ني  تن وله األو ، ليس  بمعية. 

  فقال سعد: يا رسول هللا هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص



ب بيرره  -عليرره الصرر   والسرر م-عتبررة بررن أبرري وقرر ص، يعنرري سررع  أو  مررن رمرر  بسررهم فرري اإلسرر م، وفرر اه النبرري 
"يـا رسـول و سرر رب ع)تره فري أحر ، يعنري فررق ش سرع  -الصر   والسر معليره -وأمه، وعتبة هو الذي شج النبري 

أوص  إليه، فق    ط ل  ب لول ، تراه لن ، واختصم مع  هللا هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه أبنه"
م   يعني شبيه بعتبة، واضح أنه من م ء عتبة، شبيه به، لكن عن ن  إيرش؟ مقر  "انظر إلى شبهه"عب  بن زمعة 

، لكرررن عنررر ن  -جررر  وعررر -شررررعية، نبنررري عل)هررر  نتررر ئج، والح رررم إنمررر  ي رررون علررر  الظررر هر، والبرررواطن )توالهررر  هللا 
مقرر م  ، وهنرر  فرري هررذا البرر   عنرر ن  مقرر م   نبنرري عل)هرر ، الولرر  للفررراش، ولررو  رر ن برر) ن، ولررو  رر ن مشرربه لفرر ن 

ة، هن  الشبه الب)ن بعتبة، وهذا في مجر   الر عوى، فري وع ن، المق مة إذا تحقق  توفر  بن)ن  عل)ه  نت)جة شرعي
مج   خصومة، لكن لو م  في خصومة، وهذا الول  منسو  لعتبة، وج ء مرن يشر ك فيره أنره لريس لعتبرة ومر  فيره 
خصومة عملن  ب لشبه، وعملن  بقو  القي فة  م  في قصة أس مة بن زي  مع أبيه علر  مر  سري تي، لكرن إذا وجر   

عليه -  أن تفض هذه الخصومة ب لمق م   والنت ئج الشرعية؛ ألنه يقو   أه ر الشبه، وفرح النبي الخصومة ال ب
لم  ق   مجزز فري أسر مة  هرذه األرجر  مرن هرذه األرجر ، إيرش معنر  هرذا؟ أو علشر ن عبر  برن  -الص   والس م

 م، لكررن برر   الخصرروم   ، قرر  يقررو  ق ئرر  مثرر  هررذا الكرر-عليرره الصرر   والسرر م-زمعررة أخررو سررو   زوجررة النبرري 
)ختلف عن األبوا  األخرى، أ عي الول  وفي ب   الخصومة مر  عنر ن ، المسر لة التري تقبر  صرلح  ر ألموا  مرثً  
)تن ز  هذا وهذا ويحص  صلح مم ن )وفق ب)نهمر ، لكرن هرذا يم رن صرلح؟ يصر)ر ولر  ل ثنر)ن؟ مر  صرلح، ال بر  

"انظــر إلــى شــبهه، وقــال عبــد بــن زمعــة: هــذا أخــي يــا خصررومة مررن البرر ، بمقتضرر  القواعرر  الشررريعة الررذي فيرره 
فرأى  -صلى هللا عليه وسلم-"فنظر رسول هللا خ ص هذا األص   رسول هللا، ولد على فراش أبي من وليدته"

))هـو لـك يـا عبـد بـن لكن الق ع   الشرعية  الول  للفرراش، ال بر  أن تطبرق علشر ن تحسرم النرزاع  شبها  بينا  بعتبة"
؟  (زمعة(  هو لك ي  عب   مبن  عل  الضم؛ ألنه من  ى مفر ، وابن 

 طالب: مضاف.
، ي  عب   بن  صفة أو ب   أو بي ن لعب ، ط)  عب  مرفوع أو هذا منصو ؟   ال من أ)ن ج ء  مض ف؟ ابن 

 .......طالب:
منرره، أو بيرر ن لرره، يرر  أخرري مرر  لهرر  اإلضرر فة ع قررة، خلنرر  بعبرر  وابررن، اترررك زمعررة اآلن، ابررن وصررف لعبرر ، أو برر   

يعنري تر بع لره، إعرابره فري إعرابرره، نعرم علر  المحر ، وصرف علر  المحرر ، تر بع لره فري محلره؛ ألن المنر  ى محلرره 
النص ، مبني عل  الضرم فري محر  نصر ، ابرن زمعرة فري بعرض الرواير    عبر ، هرو لرك عبر  برن زمعرة، بر ون 

هو لك عب ؟ نعرم؟ عبر  هرو لرك عبر ، لرو صر ر ي ء، وأش   عل  بعض الن س المعلق)ن عل  الكت ، يقو    )ف 
ف ش   علر)هم حرذف الير ء وهرو منر  ى، منر  ى سرواء وجر   الير ء أو  ي  سو  ((منه   احتجبي عب  وش ع قته بر

حررذف ، نعررم هررو لررك يرر  عبرر  بررن زمعررة، يعنرري هررو لررك أخ، هررو أخ لررك ألنرره ولرر  علرر  فررراش أبيررك والولرر  للفررراش، 
ن  ر ن  جر((  الول  للفراش، وللع هر الح ن  ر ن محصرن  -العر هر الزانري-للع هر الحجرر الخ)برة والحرمر ن، وا  وا 

يعنري مقتضر  الح رم أنره ب لنسربة لسرو   أخ، ط)ر  هرو أخ لسرو  ،    واحتجبري منره ير  سرو  ((له الرجم ب لحج ر  
ال مقتضر  الح رم أن تكشرف  لره سرو  ؟  )ف احتجبي منه ي  سو  ؟ يعني ه  نقو   إن هذا من ب   االحتي ط وا 

لكن من ب   االحتي ط، يعني )ب ح للزوجة أن تكشرف لره ألنره أخ لهر ، لكرن مرن بر   االحتير ط أن تحتجر  عنره؛ 



ألن الشبه ب)ن بعتبة، لكن مقتضر  الح رم الشررعي أن تكشرف لره، واالحتجر   مرن بر   االحتير ط، وعنر  الم لكيرة 
  الرررراجح هرررذا مقتضررر  الق عررر  ، ولرررم )همررر  القرررو  ق عررر   تقرررو   بإعمررر   القرررول)ن الررروج)ه)ن، يقولرررون  عمررر  بررر لقو 

مثر   ذلرك امررأ   أرضرع  شرخص ثر   رضرع  ، مقتضر  الح رم الشررعي    احتجبي ير  سرو  ((المرجوح، ق    
أن مث  هذا الرض ع ال يحرم، أو بع  الحول)ن، ومقتض ه عن  جم ه)ر العلم ء أنه ال يحرم، نعم لكن القو  الث ني 

ض لبن هذه المرأ ، أو لحمه نب  من هذه المرأ ، سواء   ن في الكبرر والرضر ع  ث)رر، أو يعني لحمه نب  من بع
في الصغر والرض ع قل) ، ال شك أن هن ك شبهة، فيحت ط لألمر من الطرف)ن وللقول)ن، يحت ط، فيق    ال )جوز 

فقر  يقرو  مرثً ، قر   الزواج مرن أخر  هرذا المرتضرع مرن الرضر عة،  مر  أنهر  ال تكشرف لره، فيحتر ط مرن الجهتر)ن،
يقو  ق ئ   هرذه أختره؛ ألنره رضرع مرن أمهر ، فر  )جروز لره أن )تزوجهر ، وعل)هر  أن تكشرف لره، يقرو  اآلخرر  ال، 
)جوز له أن )تزوجه  ألن الرض عة غ)رر محرمرة، وال )جروز لهر  أن تكشرف لره، فيحتر ط للطررف)ن، ويبقر  أنره عنر  

تحررم، بجميرع..، الجمهرور يقولرون  مر   ام ثبر  الح رم بتررجيح  المش حة الح م الشررعي هرو األصر ، ح منر  بهرذا
قو  الراجح عل  مرجوح ال نلتف  إل  المرجوح، الم لكية يقولون  ال، المرجوح إذا  ر ن لره أثرر ترتر  عليره بعرض 

ح رم شررعي    واحتجبري ير  سرو  ((أث ره التي ال تتعر رض مرع اآلثر ر المرتبرة علر  القرو  الرراجح، لكرن هر  قولره  
ال )جروز لهر  أن تكشرف،  ق طع ب نه  لو لم تحتج  ت ثم؟ أو هذا من ب   االحتي ط؟ الجمهرور يقولرون  احتير ط، وا 

 م   ام أخوه  )جوز له  أن تكشف، نعم.
   -رحمه هللا تع ل -يقو  

دخــل علــي مســرورا ، تبــرق  -صــلى هللا عليــه وســلم-قالــت: أن رســول هللا  -رضــي هللا عنهــا-وعــن عائشــة 
))ألم تري أن مجززا  نظـر آنفـا  إلـى زيـد بـن حارثـة وأسـامة بـن زيـد فقـال: إن بعـض هـذه وجهه، فقال: أسارير 

  .((؟!األقدام لمن بعض
مجزز هرذا مر لجي، وبنرو مر لج تكثرر فر)هم الق فرة والقي فرة والمعرفرة والخبرر ، ولكر  قروم ورا ، القي فرة موجرو   إلر  

عليررره الصررر   - ررر  مرررن  ررر ن ق ئفرررً  يقررر    مرررري، نعرررم رسرررو  هللا  اآلن، فبنرررو مرررر  معرررروف)ن بهرررذا، )نسررر  إلررر)هم،
يحرر  زيرر  بررن ح رثررة، ويحرر  أسرر مة، فررإذا  رر ن الشررخص محبوبررً  ف لررذي يسرروء المحبررو  يسرروء محبرره ال  -والسرر م

، وأسر مة شر )  السروا ، وزير  برن ح رثرة -عليه الصر   والسر م-شك، ف لذي يسوء أس مة، ويسوء زي  يسوء النبي 
لبي ض، ويوج  مج   للطعن من قبر  المشرر )ن، ومرن قبر  المنر فق)ن، ومرن قبر  المغرضر)ن، فيقرع هرذا فري ش )  ا

عليره الصر   والسر م علر  -، لكرن ال )وجر  مرن )ر عي أسر مة، فر خ  النبري -عليره الصر   والسر م-نفس النبي 
إلرر  أن  -عليرره الصرر   والسرر م-مرر  انتظررر  ((...  ألررم تررري ع ئشررة مسرررورًا تبرررق أسرر رير وجهرره، مبسرروط، فقرر    

   ألم تري أن مجززًا نظرراً  -عليه الص   والس م-تقو  ع ئشة  م  السب  في هذا السرور؟ يعني من ش   الفرح 
ال لرو رأى الوجروه وقر     ((؟!آنفً  إل  زي  برن ح رثرة وأسر مة برن زير  وهمر  ن ئمر ن عل)همر  غطر ء يغطري الوجروه، وا 

عليررره الصررر   -حررر  بيقرررو  هرررذا الكررر م، نعرررم وقررر  )رررتهم ب نررره قررر   ذلرررك مج ملرررة للنبررري هرررذا مرررن هرررذا مررر ...، أي وا
ألنه رأى الوجه، لكن من  ون رؤية الوجه "هذه الرج  مرن هرذه الرجر " ط)ر  هرذه الرجر  سرو اء، وهرذه  -والس م

 الرج  بيض ء، ال م  )ؤثر هذا، الق فة ) ر ون إ راكً  ق  يظنه الج ه  ضر  من الكه نة. 



)ر  هللا بررن عر ي بررن الخير ر مررن التر بع)ن قرر   لشرخص  اذهرر  بنر  لننظررر إلر  وحشرري برن حررر ، يعنري بعرر  أن عب
ج ز الم ئة وحشي، عب)  هللا بن خي ر   ن عمره ست)ن سنة، نذه  ننظرر إلر  وحشري هرذا الرذي قتر  حمرز  وقتر  

فذهب  إليه، و  ن عب)  هللا متلثمً ،  مس)لمة، ال ب  أن نشوف وش هذا اآل مي هذا اللي من الشج عة بهذه المث بة؟
مغ   وجهه، فق   له وحشري لمر  رآه  ابرن عر ي برن الخير ر؟! يعنري مر  رآه يم رن مرن نصرف قررن أو أكثرر، مر  رآه 
"ابن ع ي بن الخي ر؟!" ق    نعم وم  ) ريك؟ أو  مر  يشوفه بعمره  له، ق    ن ولتك أمك وهي عل  ال ابة وأن  

مرر  تغ)ررر ، تعجبرروا، )رر ر ون مثرر  هررذا، سرره  ب لنسرربة لهررم، ف لق فررة ال شررك أنهررم )رر ر ون، فرري المهرر ، هررذه رجلررك 
وشه  تهم إذا لم يع رضه  م  هو أقروى منهر  معتبرر  عنر  الجمهرور، تعتبرر عنر  الجمهرور خ فرً  ألبري حنيفرة، هرذه 

ن  ر ن الخر ف موجرو ًا  عن ه ضر  من التخم)ن، ف  عبر  ف)ه  عن ه، في تف  بشه    الق ئف ولرو  ر ن واحر ًا، وا 
أنه ال ب  مرن اثنر)ن، لكرن المعتبرر واحر ، ي فري، شره  ته تكفري، والشره    والب)نرة وهري مر  )بر)ن الحرق ال شرك أنهر  
تختلرف مررن موضرع إلرر  موضرع، فيرر تي فرري الرضر ع أنرره تقبر  شرره    المرضررعة، ويقبر  شرره    الق بلرة، وهنرر  تقبرر  

 ه  ف  يقب  إال أربعة، ف   موضع له م  )ن سبه من الب)ن  ، نعم.شه    الق ئف، وبعض الشه  ا  يش   ف)
   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

 قال: ذكر العزل.  -رضي هللا عنه-وعن أبي سعيد الخدري 
 العز  النزع بع  اإلي ج وقب  اإلنزا ، هذا هو العز ، النزع بع  اإلي ج قب  اإلنزا .

  ))ولم يفعل أحدكم ذلك؟((فقال:  - عليه وسلمصلى هللا-ذكر العزل لرسول هللا 
الهر ف مرن ذلرك أن ال تحمر  المررأ ، هرذا جروا ، الف ئر   مرن العرز ، لمر  يعرز  الرزوج؟ لمر  يعرز  السر)  عرن أمترره؟ 
ذا   نر  أمرره  لكري ال تحمر  المررأ ، وعلر  حسر  المق صر ، إذا   نر  حررر  ال )رير  الحمر  المتتر بع علر  زوجتره، وا 

ن   نرر  زوجررة أمررة ال )ريرر  ولرر  ولرريس لرره، معررروف أن الولرر  فرري )ريرر  أن )بي عهرر  برر ون أوال ، ومرر  أشرربه ذلررك، وا 
 الحرية والرق )تبع أمه، نعم. 

  .))لم يفعل أحدكم ذلك؟((فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-ذكر العزل لرسول هللا 
المررأ  ترضررع، ف)خشر  أن )تضرررر  ، ولرم يقرر   فر  يفعرر  ذلرك أحرر  م، وقر  تكررون -عليرره الصر   والسرر م-يسرتفهم 

الول  الرضيع من الغ)لة، ولم يق   ف  يفع  ذلك أح ، م  فيره نهري، )نهر  عرن العرز ، وفري ح رم العرز  اسرتعم   
الموانررع، فررإذا وجرر  السررب  والمبرررر المقبررو  مررع انتفرر ء الضرررر فرر  مرر نع مررن اسررتعم   الموانررع قي سررً  علرر  العررز ، 

إذا أرا  هللا    فإنه  ليسر  نفرس مخلوقرة إال هللا خ لقهر ((لم يق   ف  يفع  ذلك أح  م و    ولم يفع  أح  م ذلك؟((
ش)ئً  ال ب  من حصوله، سواء عز  أو لم يعرز ، إذا أرا  هللا خلرق هرذه الرنفس بسرب  هرذا الجمر ع سربق المر ء قبر  

 ثم ق       فإنه ليس  نفس مخلوقة إال هللا خ لقه ((العز  
والعرز   قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا  ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. - عنهارضي هللا-وعن جابر 

ج ئز بشرطه، يعني بإذن الحر ؛ ألن الجم ع من حق الطرف)ن، ف  يعز  عنه  إال بإذنه ، والول  من حقهم ،  مر  
  عنهرر  إال بإذنهرر ، أمرر  إذا   نرر  أمررة أنرره لرريس للمرررأ  أن تسررتعم  الموانررع  ون علررم الررزوج إال بإذنرره،  ررذلك ال يعررز 

 مملو ة له أن يعز  عنه  ب ون إذنه ؛ ألنه  ملكه. 
 قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا  ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.  -رضي هللا عنه-عن جابر 



النبروي فهرو فري ح رم است   عل  جوازه بعر م نرزو  مر  يحرمره، قرو  الصرح بي  " نر  نفعر " إن أضر فه إلر  العهر  
المرفوع، إن أض فه إل  العه  النبوي   ن في ح م المرفوع، لكن في مث  هذا الرنص " نر  نعرز  والقررآن )نرز ، لرو 
  ن ش)ئً  )نه  عنه لنه ن  عنه القرآن" ه  جر  الع    ب ن    معصية تقع  )نز  القرآن فري بي نهر ؟ أو اكتسرب  

عليرره -؟ نعررم؟ إقررراره، نعررم اكتسرر  الشرررعية مررن إقرررار النبرري -  والسرر معليرره الصرر -الشرررعية مررن إقرررار النبرري 
وال )ن ر منهم من يطلق، فيقو    -عليه الص   والس م-، و ونهم يفعلون هذا عل  عه  النبي -الص   والس م

، ونهر  هذا ي تس  الشرعية من وجو ه في العصر النبوي عصر التشريع، ولو   ن شر)ئً  )نهر  لنهر  عنره القررآن
ن   ن مم  يظهر -عليه الص   والس م-عنه النبي  ، ومنهم من يقو   إن   ن هذا األمر مم  )خف  له ح م، وا 

ن   ن مم  ال )خف  بح)  )بلغ النبري، أكلنر  فرسرً  علر  عهر   له ح م، فإن   ن مم  )خف  ال ي تس  الشرعية، وا 
  رسررو  هللا ف كلن هرر  هررذا ال )خفرر  ي تسرر  الشرررعية، ، ذبحنرر  فرسررً  علرر  عهرر-صررل  هللا عليرره وسررلم-رسررو  هللا 

والقو  المرجح عن  الجمهور أنه إذا أض فه إل  العه  النبوي، وهرو مرن الصرح بة ويسرت   بره علر  مسر لة شررعية 
 ي تس  الشرعية. 

  .كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا  ينهى عنه لنهانا عنه القرآن
ـَتِكي ِإَلـى َّللاَِّ{}َقد  َسِمَع َّللاَُّ  قصة المج  لة ِجَهـا َوَتش  َل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفـي َزو  نرز  خبرهر  مرن  [( سرور  المج  لرة3 ]  َقو 

عليره -السم ء لبي ن الح م، وهنر ك وقر ئع  ث)رر  مرن هرذا النروع، وجر ء فري بعرض الرواير   مر  )ر   علر  أن النبري 
نعرم صرريحة فري أن  -صرل  هللا عليره وسرلم-ز  لرسرو  هللا يعلم ذلك، والرواية الس بقة ذ ر الع -الص   والس م

ولرم يقر   فر  يفعر  أحر  م ذلرك، وعلر   ر  حر   جررواز    لرم يفعر  أحر  م ذلرك؟((العرز  لريس بممنروع؛ ألنره قر    
 العز  أمر مقرر، والح )  الس بق  ل)  عليه، نعم.

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
))لـيس مـن رجـل أدعـى  يقـول: -صـلى هللا عليـه وسـلم-سـمع رسـول هللا  أنه -رضي هللا عنه-وعن أبي ذر 

 .لغير أبيه وهو يعلمه إال كفر((
األمر عظيم، وله وجو  في السر بق وال حرق،  ث)ررًا مر  )نسر  االبرن إلر  جر ه، وقر  )نسر  إلر  أمره، عرن عبر  هللا 

ه محمرر ، فهرر  )رر خ  مثرر  هررذا؟ وفرري بررن بح)نررة، أمرره، نعررم، وقرر  )نسرر  فرر ن إلرر  جرر ه، أحمرر  بررن حنبرر ، نعررم، أبررو 
بعض األقط ر تنس  الزوجة إل  زوجه ، نعم تلغ  أسرته  تم مً  إذا أضيف  إل  زوجه ، هذا مر  هرو موجرو  فري 
بعض األقط ر؟ نعم في الب  ية تس ه   ث)ر في هذا الب  ، يعنري )رذه  العرم أخرو األ  أو زوج األم عنر ه طفر  

رسة وينسبه إل  نفسه، ويستمر عل  هذا، وهذا له وق ئع، يعني موجو ، فم  من زوج س بق )ذه  يسجله في الم 
وهذا عن  أهر  العلرم  فرر  و  فرر،  ب)رر     ليس من رج  أ ع  لغ)ر أبيه وهو يعلمه إال  فر((معن  الكفر هن ؟ 

مرن؟  [( سرور  )وسرف19 ] ِئي{}َواتََّبع ـُت ِملَّـَة آَبـَمن الكب ئر، أم  االنتس   إل  الج  أحم  بن حنب  الج  أ  شرعً  
نعررم أجرر ا ه، ف لجرر  أ  شرررعً ، فرر ألمر فيرره سرره ، النسرربة إلرر  األم أيضررً  هررو ابنهرر ، إذا ق)رر   عبرر  هللا بررن بح)نررة، 
وح مرر  أم مررة بنرر  زينرر ، هرري بنرر  زينرر ، مرر  عرر ا الحقيقررة، لكررن الكرر م فرري االسررتن  ف مررن ذ ررر األ ، هررذا 

ذ ره، ب)نه وب)ن أمه مش ك ، أو هو م  وج  رع ية وعن ية من األ ، وق    اإلش   ، ح)نم  يستن ف م  )ري  أن )
 ب ش منه هذا، وش استف ن  منه؟ هذا ال )جوز بح  . 



إن استح  ذلك مع علمه، والعلم له يعني منصروص عليره    ليس من رج  أ ع  لغ)ر أبيه وهو يعلمه إال  فر((
ال فهو  فر  ون  فرر وهو يعلمه، مع علمه ب بيه، ومع علمه ب لتحريم ))ومن ، واستح  ذلك، هذا خطر عظيم، وا 

أ عر  مر  لريس لره، هرذا الكتر    تر بي، ط)ر  ويرن  ت برك؟ مر  هرو ب ت برك، )ر خ   أدعى ما ليس له فليس منا((
في هذا، أ ع  السي ر  سي رته الب)  ب)ته، المت ع مت عه، أ ع  علم لريس لره، المتشربع بمر  لرم يعر    برس ثروبي 

وهرذه لريس علر     من أ ع  م  ليس له فليس منر (( ع  أي  عوى ليس  له، وهذا الح )  عل  عمومه زور، أ
هرذه الم األمرر، نسر   هللا السر مة والع فيرة، ل)تخرذ مقعر  ومنرز  مرن النر ر  ))وليتبـوأ((طريقتن ، وليس علر  هر )ن  

ذا قرر   فرري الحرر )   "لرريس منرر "  ب)ررر  نسرر   هللا الع فيررة  نسرر   هللا السرر مة والع فيررة؛ ألنرره أرتكرر  أمرررًا محرمررً ، وا 
 ))ولــيس كــذلك إال حــار عليــه((فقر    فرر ن  ر فر، أو يرر   رر فر، أو قر    يرر  عر و هللا  ))ومـن دعــا رجــال  بــالكفر((

يعني إذا   ن الم ع  عليه الكفرر، أو ب نره عر و هلل لريس أهرً  لرذلك، )رجرع إلر  الم فرر، يعرو  الح رم عليره، وهرذا 
ف لذ)ن يس رعون في إط ق هذه األح  م العظيمة الكب)ر  عل  خطر عظيم، وأعظم منهم مرن )رتر   خطر عظيم،

اآلث ر عل  هذه األح  م، وير خ  فري هرذا  خرواًل أولير ء مرن ي فرر عمروم المسرلم)ن،  ر لخوارج مرثً  الرذ)ن ي فررون 
كر  م فررًا ولريس لره عنر ه ت وير  مقبرو  مرتك  الكب)ر ، إذا   ن من أه  العلم ومن أهر  النظرر ويررى أن ف نرً  ارت

وال س ئغ ب  مع ن  ، م  في م  يمنع من إط ق الكفر عل  الك فر، ب  الذي توقف في إط ق الكفرر علر  الكر فر 
في خطر عظيم، وأه  العلم يقولون  من شك في  فرر ال)هرو  والنصر رى  فرر إجم عرً ، ف لمسر لة..، االحتير ط مرن 

إلنس ن أن يس رع في التكف)ر إال إذا   ن عن ه بره ن،  فر بواح، مر  يحتمر ، هرذا ال الطرف)ن صع ، ف  )جوز ل
)جوز له أن )تر   فيه، وه  هذا الح م آلح   الن س، أو يقتصرر ألهر  العلرم والنظرر الرذ)ن اكتملر  فر)هم األهليرة؛ 

بر  هرو ح رم شررعي لرو ق)ر    ألن هذا أمر خط)ر، وله آث ره، وتترت  عل)ه  أح  م خط)ر  ج ًا، نعم األمر  رذلك،
إنه لمن )تول  األح  م في األموا  وال م ء ويرت  اآلث ر، لكن من ارتك  م فررًا معلروم مرن الر )ن ب لضررور  برواح 
هذا ال )تر   في تكف)ره، أم  ترت)  اآلث ر عل  ذلك من  ونه مرت ، أو يحت ج إل  تنف)ذ ح  هذا مث  الحر و  مثر  

ليس  ألفرا  الن س، يقو   ف ن ال يصلي والعلم ء يح مرون ب فرره والكر فر ح مره القتر ، بقية الح و  هذه لإلم م و 
نقررو   ال يرر  أخرري، لررو صرر ر  المسرر لة ه ررذا صرر ر  فوضرر ، مرر  صرر ر لإلمرر م قيمررة، ولإلمرر م موقررع عظرريم فرري 

مرن خواصرره، الشررع، واالفتير   عليره شريء خط)رر جر ًا، فلره اختص صر ته، وال )جروز االفتير   عليره بحر  ، وهرذا 
واإلم م ي   األمر إل  مرن يح رم، وعليره أن )نفرذ، اإلمر م عليره أن )نفرذ، ال )جروز لره أن )تسر ه  فري أي حر  مرن 
ذا بلغ  الح و  السلط ن فعف  ف  عف  هللا عنه،  م  ج ء في الخبر، لكن أيضً  الشررع وضرع لره حقروق  الح و ، وا 

 )ف تنتظم األمور و   إنس ن سلط ن بنفسه، )ري  أن يطبق،  وعليه حقوق، لكن االفتي   عليه أمر خط)ر ج ًا،
ويري  أن )نفذ، ال هذه فوض ، والشرع يش   في مث  هذه األبوا ، المقصو  أن مث  هذا يحت ج إل  تثبر  وتر ني 

ذا، والتوقف والتحري والتثب  هي سمة الحريص عل  براء  ذمته، نعم إن رأى  فرًا بواحً  م  فيه ت وي ، وم  فيه  ر
ونرروقش وأخبررر برر للوازم والتررزم )تحمرر  التكف)ررر، لكررن التكف)ررر ال يرر تي مررن مجررر  اجتهرر  ا ، أو مررن خرر   فهرروم ال 
تستن  إل  نصوص، ال، ال ب  من أن )تول  ذلك أه  العلم، والذي )نفذ اآلثر ر المترتبرة علر  الح رم هرو مرن و ر  

 وهللا أعلم . يعني رجع إليه. س  ذلك إال ح ر عليه((  ولييعني رجع عليه،    ح ر عليه((إليه أمر التنف)ذ، و
 وصل  هللا عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 كتاب الرضاع  -عمدة األحكام شرح: 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 :-رحمه هللا تعالى-قال 
 كتاُب الرَّضاعِ 

َزَة :  -صلى هللا عليه وسلم  -)) َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  ِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما َقاَل :ب عبد هللا َعن   ِت َحم  ِفي ِبن 
َضاَعِة (( . الَتِحلُّ ِلي , َنُة َأِخي ِمن  الرَّ ُرُم ِمن  النََّسِب , َوِهَي اب  َضاِع َما َيح  ُرُم ِمن  الرَّ  َيح 

 "كتاب الرضاع"
 تررر   الرضررر ع، الرضررر ع هرررو ارتضررر ع اللررربن الرررذي ثررر   عرررن حمررر ، وهرررو مررر   ررر ن فررري الحرررول)ن مرررن المج عرررة، 

 -رضرري هللا عنهرر -والظ هريررة تبعررً  لع ئشررة والخرر ف فرري رضرر ع الكب)ررر معررروف، الجمهررور علرر  أنرره ال يحرررم، 
تقرو   يحرررم رضر ع الكب)ررر، شرر)خ اإلسر م يقصررره علرر  الح جرة، واألصرر  فيرره سر لم مررول  أبرري حذيفرة احترر)ج إلرر  

، فرضررر ع الكب)رررر عنررر  -عليررره الصررر   والسررر م-رضررر عه، احتررر)ج إلررر  إرضررر عه فرضرررع وهرررو  ب)رررر، وأذن النبررري 
نمر  المحررم الجمهور ال يحرم، والتحريم إنم  ي  رون فري الحرول)ن، خمرس رضرع  ، فر  تحررم المصرة والمصرت ن، وا 

م    ن فري الحرول)ن خمرس رضرع  ، وال بر  أن ي رون هرذا اللربن قر  ثر   عرن حمر   مر  يقرو  الجمهرور، لكرن إذا 
وجرر  لرربن مررن امرررأ  ليسرر  ذا  بعرر ، وفيرره خررواص اللرربن المغررذي ال شررك أنرره لرربن، والمرتضررع راضررع للرربن، ولرره 

اللبن إذًا يحرم، لكن الجمهور يقولون ح مهم عل  الغ ل ، أنه ال )وجر  لربن إال مرن حمر ، فح مهرم علر   خواص
الغ ل ، وامرأ  عجوز   ب)ر  ج ًا في الثمر ن)ن مرن عمرهر ، اتصرل  تسر   تقرو   إنهر  ف)هر  لربن وأرضرع  أكثرر مرن 

  المر نع أن ي رون لره أم بر ون أ ؟ شرريطة واح ، نقو   إذا   ن اللبن فيه خواص اللبن المحرم، فيره خواصره، ومر
أن ي ون لبن، م  هو ب ي شيء غ)ر اللبن؛ ألنه ق  )خرج من الث ي شيء غ)ر اللبن، هذا مش ه  مجرر ، )رذ ره 

 األطب ء، لكن )بق  أنه إذا   ن لبن بخواصه فهو محرم. 
))ال تحـل فـي بنـت حمـزة:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-قـال: قـال رسـول هللا  -رضي هللا عنهمـا-عن ابن عباس 

 . وهي ابنة أخي من الرضاعة(( ،لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
 ؟ نعم؟ -عليه الص   والس م-حمز  أخ للنبي 

 ......طالب:
ال ال؟ عل  أن مقتض  الحر )    نرص، ابنرة أخيره    ابنرة أخري مرن الرضر عة((عمه، لكن أخ له من الرض عة وا 

ه؛ ألنره يحررم مرن الرضر ع مر  يحررم مرن النسر ، واسرتثن  بعرض أهر  العلرم صرور أربرع، من الرض عة، ال تحر  لر
أربع صور، وبعضهم استثن  س  صور، لكن الحر فظ ابرن  ث)رر يقرو   "التحق)رق أنره ال يسرتثن  شريء مرن ذلرك؛ 

ألبتة" ألنه )وج  مث  بعضه  في النس ، وبعضه  إنم  يحرم من جهة الصهر، ف  )ر  عل  الح )  شيء أصً  
يعني لو ت مل  الصور المستثن   ليس نظ)ره  من النس ، إنم  نظ)ره  من المص هر ، والنص إنم  هو فيمر  يحررم 

 من النس ، نعم.



))إن الرضـاعة تحـرم مـا يحـرم  :-صلى هللا عليه وسلم-قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 
 . من الوالدة((

وقرر     الرضرر ع يحررم مرر  يحرررم مررن الرروال  (( عة مرر  يحررم مررن النسرر ، وهنرر  يقررو   وهرذا  سرر بقه، يحرررم مررن الرضرر
َضــاَعِة{جر ء الررنص فرري المحرمرر    ــَن الرَّ َنُكم  َوَأَخــَواُتُكم مِ  َضــع  َهــاُتُكُم الالَِّتــي َأر  فجرر ء الررنص  [( سررور  النسرر ء61 ] }َوُأمَّ

 ن خمسً  في الحول)ن عن  الجمهور، نعم، يقو   عل  التحريم ب لرض عة، لكن ال ب  من توافر الشروط، وأن ي و 
بعر  مر   "وعنها قالت: إن أفلـح أخـا أبـي القعـيس اسـتأذن علـي  بعـد مـا أنـزل الحجـاب، فقلـت: وهللا ال آذن لـك"

جرر ء فرري حقهررن فيمرر  )تعلررق ب لحجرر   أشرر  ممرر  جرر ء فرري  -عليرره الصرر   والسرر م-أنررز  الحجرر  ، ونسرر ء النبرري 
ن  رر ن الحجرر   ِنيَن مفررروض علر  الجميررع  غ)ررهن، وا  ِمِنيَن ُيــد  ُمــؤ  َواِجــَك َوَبَناِتــَك َوِنَســاء ال  َز  }َيــا َأيَُّهــا النَِّبــيُّ ُقــل ألِ 

ـا{ ِحيم  َن َوَكـاَن َّللاَُّ َغُفـور ا رَّ َذي  َن َفـاَل ُيـؤ  َنى َأن ُيع ـَرف  ِهنَّ ِمن َجاَلِبيِبِهنَّ َذِلَك َأد  هرذه آيرة فري  [( سرور  األحرزا 57 ] َعَلي 
يررة القررو  فرري اللررزوم ب لحجرر  ، أو اإللررزام ب لحجرر  ، وأن الررذي )نرر  ي بنررزع الحجرر   هررو المخ طرر  فرري اآليررة غ 

ِجُفـوَن{الث نية التي تل)ه   ُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض َوال ُمر  يعنري الرذ)ن  [( سرور  األحرزا 67 ] }َلِئن لَّم  َينَتِه ال 
هررم المنرر فقون، ولررذا عقبرر  هررذه اآليررة بهررذه اآليررة، ف لحجرر   مفررروض علرر   رر  مسررلمة  يطرر لبون بإلغرر ء الحجرر  

 م لفة. 
هري  فـإن أخـا أبـي القعـيس لـيس هـو أرضـعني" -عليـه الصـالة والسـالم-"وهللا ال آذن له حتـى اسـتأذن النبـي 

ليرره تحررريم تظررن أن الرضرر عة خرر ص ب لمرضررعة، يعنرري برر)ن المرتضررع والمرضررع فقرر ، وال يسررري إلرر  مرر  يسررري إ
-"فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امـرأة أبـي القعـيس، فـدخل علـي  رسـول هللا النس  

هري  "ولكـن أرضـعتني امرأتـه"يعنري مر  لره ع قرة  فقلت له: إن الرجل ليس هو أرضعني" -صلى هللا عليه وسلم
"إن الرجــل لــيس هــو أرضــعني، ولكــن لرجرر ؟ ظنرر  أن الرجرر  ال أثررر لرره فرري اللرربن، اللرربن لرربن المرررأ  وش  خرر  ا

 تبق  الع قة ب)ن المرتضع والمرضعة، الرج  وش ع قته؟  أرضعتني امرأته"
 ......طالب:
 نعم؟

 ......طالب:
 ال، ال. 
ففي ذلك كانت عائشة تقـول: حرمـوا مـن الرضـاع مـا  :قال عروة تربت يمينك(( ،))ائذني له، فإنه عمك"فقال: 

"حرموا من ص م   ام هذا عم؛ ألني ارتضع  من زوجة أخيه إذًا ح م، هذا ح م النس ، خ يحرم من النسب" 
مرن  الرضاع ما يحرم من النسب، وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبـين منـي وأنـا عمـك؟"

أخـي بلـبن "فقلـت: كيـف ذلـك؟ قـال: أرضـعتك امـرأة أ)ن ج ء  العمومة هذه؟ من  ونه  رضع  من زوجة أخيه 
يعني هر  الرزوج لره أثرر فري اللربن؟ نعرم لره أثرر، ولرذا يقرو  العلمر ء فري تعريرف اللربن، اللربن الرذي ثر   عرن  أخي"

 -صـلى هللا عليـه وسـلم-"بلـبن أخـي، قالـت: فسـألت رسـول هللا حم ، وال حم  ب ون زوج، هذا  ر م الجمهرور 
))ائذني لـه، تت ك  أن هن ك رض ع، نعم ي ون عرم " يعني بع  أن "))صدق أفلح، ائذني له، تربت يمينك((فقال: 

مررن تفسرر)ر المؤلررف، والعررر  ترر عو علرر  الرجرر  وال تريرر   وقرروع األمررر برره،  ث)رررًا مرر   أي: افتقــرت" تربــت يمينــك((



ال )ري ون حقيقة هرذا الر ع ء وهرو المقصرو  بره أن تلصرق    ف ظفر بذا  ال )ن ترب  ) اك((يقو   ترب  يم)نك، 
ه  )را  أنرك تمرو ؟! أحي نرً  فري مسر ق المر ح يقر    ثكلترك    ثكلتك أمك((من الفقر، ال ترا  حقيقته  ال)  ب لترا 

 أمك، نعم؟ إذًا ال )را  معن ه، وال تري  وقوع األمر به. 
))يا عائشة وعندي رجل فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: دخل علي رسول هللا  -رضي هللا عنها-"وعنها 

استن ر، والرج  له أن يس  ، إذا استغر  ش)ئً  في ب)ته يس   عنه، نعرم ال سريم  فيمر  )تعلرق..، نبيره   "من هذا؟((
في هذا الب  ، لكن يحذر    الحذر مرن الوسر وس والشر وك واألوهر م، وال )بنري علر  مثلره أح ر م، لكرن ال ي رون 

لنر س )بلرغ بره حر  مرن التغف)ر  إلر  هرذا مغف ، ) خ  عل  ب)ته وهو موجرو  ونر ئم، وأحي نرً  وهرو مسرتيقظ، بعرض ا
يــا    قالــت: أخــي مــن الرضــاعة، فقــال: ))يــا عائشــة مــن هــذا؟((يقررو    -عليرره الصرر   والسرر م-الحرر ، النبرري 

يعنري فري وقر  المج عرة، التري لروال هرذه  فإنما الرضاعة من المجاعـة(( -ت ك ن   - ؟عائشة أنظرن من أخوانكن
فري الحرول)ن عنر  الجمهرور، وحر )  سر لم مرول  أبري حذيفرة يسرت   بره شر)خ الرض عة لج ع الطف ، وهو مر   ر ن 

اإلس م في جواز رض ع الكب)ر للح جة، وهو جرزء أو بعرض مرن مرذه  ع ئشرة التري ترراه محررم مطلقرً ، نعرم هرذا 
 عقبة بن الح ر  تزوج أم يح)  بن  إ)ه  ، فج ء  أمة سو اء، فق ل   ق  أرضعتكم ، نعم أمة، ه  هذه شه   
ال خبر؟ خبر يطل  فيه الص ق، وال تطل  فيه الحرية؛ ألنه فرق ب)ن الخبر والشه   ، علر  أن بعضرهم يقرو    وا 
ن   ن  شره    فتقبر  شره    األمرة  مر  يقبر  خبرهر ؛ ألنهر  م لفرة، ومط لبرة ب لتثبر   مر  تط لر  الحرر ، فرذ ر   وا 

نح)  فذ ر  ذلك له، ترزوج وانتهر ، اآلن العقر  ، ق    ف عرض عني، ق    فت-صل  هللا عليه وسلم-ذلك للنبي 
ثب ، فه  )رتفع هذا العق  بمث  قو  هذه األمة؟ المس لة مس لة ص ق و ذ ، إذا غلر  علر  الظرن صر قه ، نعرم 
يعم  به، إذا غل  عل  الظن خ ف ذلك، يعني من الن س من يست جر ليفس  الن ر ح هرذا، لرغبرة فري الرزوج مرن 

رغبة في الزوجة من قب  بعض الرج  ، فإذا وج  مث  هذا الظن، أو إذا غل  علر  الظرن قب  بعض النس ء، أو ل
ذا خلر  المسر لة عرن هرذا وهرذا )تثبر ؛ ألن المسر لة رفرع أمرر واقرع، فر  بر   وقوع مث  هذا ال )لتف  إلر  الخبرر، وا 

م، "فتنح) ، فذ ر  ذلك ، ن  ح ثب  نع-عليه الص   والس م-من التثب  فيه، ولذا تنح  أو أعرض عنه النبي 
له فق    و )ف وق  زعم  أن ق  أرضعتن ؟ في بعض الرواي     )رف وقر  ق)ر ؟ لسر  بح جرة إلر  تعريش عمررك 
 لره هرر  هرري أختري أو ليسرر  برر ختي؟ نعرم إذا وجرر  مثرر  هرذا الشررك، ووجرر  مثر  هررذه الريبررة، ووجر  مثرر  هررذا، نعررم 

ك في هذه الب)نرة، إن  ر ن مرر  الفرقرة مر  )رراو  الح م الشرعي شيء، ثب  العق  الصحيح م  )رفع إال  بب)نة، إذا ش 
القل  من أح سيس ومن أوه م أختي أو ليس  أختي؟ هذه  )ف وق  ق) ؟ اتر ه ، النس ء غ)ره   ث)رر، لكرن العقر  

 إذا ثب  ال )رفع إال ب مر ب)ن. 
   -رحمه هللا تع ل -نعم يقو  المؤلف 

يعنري مرن م رة، وقصرة  "-قـال: خـرج رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم -رضي هللا عنـه-عن البراء بن عازب "
الهجررر  ضرربطه  البررراء بررن عرر ز  نقررً  عررن؟ أبرري ب ررر؟ القصررة فرري الصررحيح، نعررم؟ المقصررو  مرر  يعن)نرر  مررن هررذا 

ال  مهـاجرا ، فتبعـتهم" -يعنري مرن م رة -صلى هللا عليـه وسـلم-"قال: خرج رسول هللا الح )   هرذا فري الهجرر  وا 
 ر  القضية؟ في عم
 ......طالب:



ال في عمر  القضرية هرذا، فري عمرر  القضرية؛ ألن معره علري وجعفرر وزير ، يعنري الهجرر  مر  معره إال أبرو ب رر، ال 
 هذه في عمر  القضية، نعم هذا الح )  األخ)ر يقو   

ة، وهذا في يعني من م  "-صلى هللا عليه وسلم-قال: خرج رسول هللا  -رضي هللا عنه-"عن البراء بن عازب 
-"فتناولهـا علـي وحمرز  أخروه مرن الرضر عة  مر  تقر م،  "فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عـم يـا عـم"عمر  القضية 
يعنري هري قريبرة لمرن؟ للرزوج  "وقـال لفاطمـة: دونـك ابنـة عمـك"ألنره ابرن عمهر   فأخـذها بيـدها" -رضي هللا عنـه

 -رضـي هللا عنـه-"فتناولهـا علـي مهر ، فمرن الجهتر)ن وقريبة للزوجة، فص ر لهم  حق ن، ابنة عمره، وهري ابنرة ع
فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتملتها، فاختصم فيها علـي وجعفـر وزيـد، فقـال علـي: أنـا أحـق 

ابنة عمي، وخالتهـا تحتـي، وقـال  أيضً   أن   ذلك،وقال جعفر  وأيضً  زوجتي ابنة عمه ،بها، وهي ابنة عمي، 
آخر  بر)ن المهر جرين وهرذه مرنهم، زير  وحمرز  مرن المهر جرين،  -صل  هللا عليه وسلم-ألن النبي  أخي" ةبنازيد: 

"بنـت أخـي، فقضـى فآخ  ب)ن المه جرين ثم لم  ه جروا آخ  ب)ن المه جرين واألنص ر، فب)نهم  أخرو ، ب لمؤاخر   
قضر  بهرر ، الح رم الشرررعي  م((  الخ لررة بمنزلرة األنعررم وقر     لخالتهـا" -صـلى هللا عليــه وســلم-بهـا رســول هللا 

ص ر لمن؟ للخ لة بغض النظرر عرن الرجر    لهرم، الخ لرة بمنزلرة األم، ثرم عر   ال بر  مرن تط))ر  خرواطر الرجر   
يعنري تط))ر  الخر طر  (())أنت مني وأنا منك، أال ترضى أن تكون منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى"قال لعلي: 

لقري((وق   لجعفرر   ن  منك((  أن  مني وأ -عليه الص   والس م-خلقه  جعفرر اآلن يحتر ج    أشربه  خلقري وخ 
نمر  لزوجتره التري هري الخ لرة، فيحتر ج إلر   إل  أن يط)  خ طره؟ يحت ج م  قض  به  لره، القضر ء لريس لجعفرر وا 

ه خ لرة ف لخ لة بمنزلة األم، األم أحق ب لحض نة بق)  أن ال تتزوج، وهرذ أن  أخون  وموالن ((  تط)) ، وق   لزي   
ومتزوجرررة، إذا   نررر  األم أحرررق ب لحضررر نة مررر  لرررم تترررزوج، وهرررذه خ لرررة تشررربه األم، ليسررر  أم إنمررر  هررري بمنزلرررة األم 
، يعنري لرو لرم )ررض الرزوج قلنر   هرذه متزوجرة وال  ومتزوجة،  )ف ي ون لهر  حرق فري الحضر نة؟ ألن زوجهر  راض 

 ألم أحررق ب لحضرر نة يعنرري إذا لررم )رررض الررزوج، حررق لهرر  فرري الحضرر نة، فرر لزواج أثررره فيمرر  إذا لررم )رررض الررزوج، فرر
وعل     ح   الحض نة حق للمحضون، ف)ج  أن )راع  فيه األصلح لره، األصرلح للمحضرون، ولرذا يقررر شر)خ 

خ)ررر هررذه أمررك وهررذا أبرروك،  -عليرره الصرر   والسرر م-اإلسرر م ابررن تيميررة أنرره ليسرر  هنرر ك ق عرر   مسررتقر ، النبرري 
عن  اتح   المصلحة، لكن إذا   ن األ  ليس أهً  للحضر نة بيضريع الطفر  عنر ه،  اخت ر م  تش ء، نعم، لكن هذا

يح رررم بررره لرررألم، إذا   نررر  األم ليسررر  ب هررر  وال تسرررتطيع حفرررظ البنررر  يح رررم بهررر  لرررأل ، ف)راعررر  فررري ذلرررك حرررق 
ة المحضررون ومصررلحة المحضررون، لكررن إذا تسرر ووا فهنرر ك ترت)رر ،  لهررم أكفرر ء و لهررم أهرر  للحضرر نة األم، الخ لرر

 بمنزلة األم، الج   أم األم بمنزلة األم وه ذا، وهللا أعلم. 
 وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.

 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 كتاب القصاص -شرح: عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته. 

 سم.
  بسم هللا الرحمن الرحيم
 وبعد:  ،وعلى آله وصحبه أجمعين هللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلى ،الحمد هلل رب العالمين

  لسامعين.لاللهم أغفر لنا ولشيخنا و 
 : -رحمه هللا تعالى- قال المصنف

 كتاب القصاص
))ال يحـل دم امـرئ مسـلم : -صلى هللا عليه وسـلم-قال: قال النبي  -رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن مسعود 

ــي رســول  ــه إال هللا، وأن ــي :إال بإحــدى ثــالثهللا يشــهد أن ال إل ــب الزان ــه ،الثي ــارك لدين ــالنفس، والت ــنفس ب  ،وال
 .للجماعة(( المفارق 

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 كتاب القصاص 

الكت   أيضً  مم  سبق التعريف به مرارًا في الكت  المتق مة،  تر   الطهر ر ،  تر   الصر  ،  تر   الز ر  ،  تر   
والكت برة الصي م، الحج، الب)وع إل  آخره، لكن ال م نع من أن )ذ ر بشيء مم  )تعلق بهذه الم   ، الكت   والكت  

مصر  ر للفعرر    ترر ( ي ترر   ت بررة و تبرً  و ت بررً ، والكترر  والكترر   والكت بررة والم  تبرة أصررله  الجمررع، أصرر  المرر    
الجمررع،  مرر  يقرر    تكترر  بنررو فرر ن إذا اجتمعرروا، وجم عررة الخ)رر   ت)بررة، وهررذا تسررمعونه  رر م م رررر يعنرري، ومنرره 

لمسررر ئ  العلميررة، والرررذي برر)ن )رر )ن  )جمرررع مسرر ئ  القصررر ص، الكترر   والمرررا  بررره اسررم المفعرررو  الم تررو  الجرر مع ل
ف لمصررر ر )ررررا  بررره اسرررم المفعرررو ،   لحمررر  )ررررا  بررره المحمرررو ، والكتررر   هنررر  المررررا  بررره الم ترررو  الجررر مع لمسررر ئ  
القص ص، والكت    م  يقو  أه  العلم  من المص  ر السري لة التري تحر   شر)ئً  فشر)ئً ؛ ألن الكتر   إنمر  يحصر  

)ئً  ب جتم ع الحروف والكلم  ، ثم الجم ، ثم األسطر ثم الصرفح   ثرم ي رون  ت برً ، ومثر  مر  ذ رنر  )ررا  ش)ئً  فش
 به اسم المفعو  الج مع لمس ئ  هذا الفن، ويرا  به هن  القص ص.

والقصرر ص مرر خوذ مررن القررص وهررو القطررع، أو مررن اقتصرر ص األثررر، وهررو تتبررع أثررر الجرر ني للعثررور عليرره لرريقص 
جرر  -قصرر ص سررواء  رر ن فرري الررنفس أو فرري الطرررف مرن مح سررن هررذه الشررريعة الك ملررة الترري  ملهرر  هللا فيقطرع، وال

، التري هري ليسر  بح جرة إلر  مزير  أو مرزيج أو إ خر    خ)ر  -عليه الص   والسر م-في آخر حي   نبيه  -وع 
بيقه  بحذاف)ره ، أخرذوا منهر  عل)ه  فهي   ملة، وم  وج  الخل  في المجتمع   اإلس مية إال بع  أن تخلوا عن تط

مر  )رير ون، وتر روا مر  ال )ريرر ون فحصر  الخلر ، وتن ر   الحيرر  ، ولرذا نجر  فري مثر  هررذه الرب   التري تطبرق ف)هرر  
هذه األح  م، ويتفي  الن س ف)ه  ظ   األمن بسب  تطب)ق هذه الشريعة، وال يص   الن س في أب انهم وال أمروالهم 

ولهم إال بسررب  تخلر)هم عررن هررذا الرر )ن، والحصررة ب لحصرة، يعنرري إذا  رر ن الخلرر   ب)رررًا، وال فري أ يرر نهم وال فرري عقرر



اإلخ   ب ل )ن إذا   ن  ب)رًا   ن الخل  في جميع نواحي الحي    ب)رًا، وانظرر تررى عرن يم)نرك وعرن شرم لك فر هلل 
ف الجنرر   عنرر  حرر هم المسررتع ن، والقصرر ص  مرر  ذ رنرر  مررن مح سررن هررذه الشررريعة، فلرروال هررذا القصرر ص الررذي )وقرر

لرأ)  الن س   لوحوش؛ ألن    إنس ن بح جة إل  م  ب)  اآلخر، ويري  الحصو  عليه بحق أو بغ)رر حرق، وهرذه 
الح جرررة حلتهررر  الشرررريعة وهلل الحمررر  ب لمعررر م   والعقرررو  المب حرررة، ورتبررر  علررر  مررر  )خررر لف هرررذه الحلرررو  الشررررعية 

الشررعية، لكرن ي خرذ مرن مر    -وهلل الحمر  موجرو  - ، السرب  عقوب  ، إنس ن )ري  م   )بيرع ويشرتري )رزرع يحرر 
ال صرر ر  الرر ني  فوضرر   ِقَصــاِص َحَيــاٌة{غ)ررره يسرررق تقطررع )رر ه، وا  نعررم حيرر  ، قرر   [( سررور  البقررر 397 ] }َوَلُكــم  ِفــي ال 

يقررو  ق ئرر   القصرر ص مررو  مرر  هررو بحيرر  ، القصرر ص مررو  قترر  ف )ررف ي ررون حيرر  ؟! نقررو   نعررم حيرر  ، شررخص 
عل  آخر فقتله ق ت  الق ت  انته  اإلشر   ، لكرن لرو تررك هرذا الق تر ، تررك مرن غ)رر رضر  المجنري علر)هم، اعت ى 

ال العفرو ب بره معرروف فري الشررع، تقريرر ال يرة معروفرة فري الشررع، العفرو أيضرً  إذا  ر ن بط)ر  نفرس مرن أولير ء  وا 
مقترو  المجنري عليره، هنر  ير تي المرو ، المقتو  م  ص ر له أثر، لكن يقتر  ويعفر  عنره مرن غ)رر طريرق أولير ء ال

وهن  ي تي ال م ر؛ ألنه ال ي تف  بقت  واحر ؛ ألن المجنري علر)هم )نتصررون ويثر رون، فيقتلرون، ثرم يقتر  مرنهم، ثرم 
نعم يمو  واح  ال بر س، فري سرب)   [( سور  البقر 397 ] }َوَلُكم  ِفي ال ِقَصاِص َحَياٌة{يقت  من أولئك، وتعم الفوض  

ألمن والعر   بر)ن الرعيرة، مرن أمثر   العرر  التري )تر اولونه  ويرونهر  فري غ يرة الب غرة  "القتر  أنفر  للقتر " إق مة ا
هذا صحيح،   م صحيح أنف  للقت ، ق  يقو  ق ئ     م متن قض،  )ف قت  أنف  للقت ؟! نعم أنف  للقت ؛ ألنه 

ن وانتهروا، ألروف يقتلرون، لكرن لمر  شررع القصر ص لو ترك الق ت  قت  بسببه م ئة يم رن، أو ثر ر  حرر  بر)ن قبلتر)
   وقف عن  ح ه، ترون األمة عل  مر الر هور بتطب)رق الشرريعة اإلسر مية مر  يحتر جون إلر  االحتي طر   التري 
تجعله  ال و  اآلن، نصف م)زاني ته  لحفظ األمن، ونصف م)زاني ته  للمب ح  وغ)ره  من أج  حفظ األمن، لكرن 

ِقَصــاِص َحَيــاٌة{مرر  هرري مرر  احتجنرر  إلرر  شرريء مررن هررذا، لررو أقيمرر  الحرر و    وأهرر   [( سررور  البقررر 397 ] }َوَلُكــم  ِفــي ال 
العلم ق رنوا ب)ن هذه اآلية وب)ن المث  العربي  "القتر  أنفر  للقتر " وأثبتروا ب غرة القررآن مرن وجروه علر  مرثلهم وهرو 

 بليغ، لكن اآلية أبلغ من وجوه متع    ليس هذا موضع بسطه . 
 في الح )  األو  يقو   
))ال يحـل دم امـرئ : -صـلى هللا عليـه وسـلم-قـال: قـال رسـول هللا  -رضي هللا عنـه-عن عبد هللا بن مسعود 

 م امرررئ مسررلم يعنرري معصرروم الرر م، المسررلم معصرروم الرر م ال )جرروز قتلرره، وال يحرر  إراقررة  مرره إال ب حرر   مســلم((
  أو  مرر  يقضرر  برر)ن النرر س )رروم القي مررة فرري فرري الحرر )  الثرر ني األمررور الث ثررة، والقترر  شرر نه عظرريم  مرر  سرري تي 

 . ال م ء((
هذا تفس)ر لإلس م، وهي الغ ية التي ي ف عن ه  يعنري القتر   ))ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال هللا((

أن ال إلره إال هللا تفسر)ر يشره وا    أمر  أن أق ت  الن س حت  يشه وا أن ال إلره إال هللا، وأنري رسرو  هللا((والقت   
، ف لث)  ب   بعض من الرث    الزاني(( ))وأني رسول هللا إال بإحدى ثالث: الثيبَ لإلس م  ن شئ  فق   الث)   وا 

ن ق ر  مبت أ محذوف قل   هي الث)  الزاني  إلر  آخرره،  ))والـنفس بـالنفس، والتـارك لدينـه((فتكون مجرور ، وا 
  إال بإحرر ى ثرر    الث)رر  الزانرري، الررنفس برر لنفس، الترر رك  ؟ إال بهررذه الررث  ؟ يعنرري مرر  فيرره قترر  إال بهررذه الررث 

ال  اخر  فري التر رك ل )نره؟  اخر ، ط)ر   ل )نه المف رق للجم عة(( ط)  الس حر ح مه؟ القتر ، نقرو   هرذا رابرع وا 



هرر  المرررا  بترررك  تر رك الصرر  ؟ نعررم؟ تر رك الصرر   عنرر  مرن ال يقررو  ب فررره، عنر  مررن يقررو   إنره يقترر  حرر ، يعنري
الرر )ن ب لكليررة، أو ترررك الترر )ن والخررروج علرر  بعررض أح  مرره؟ ألنرره قرر  يقررو  ق ئرر   هنرر ك مسرر ئ   ث)ررر  يقترر  ف)هرر  
ن لم )ترك ال )ن ب لكلية، فه  نقو   إن هذا الحصر ال يح  إال، أسلو  حصر في الث  ، ه  نقو    المسلم، وا 

لث  ، وأن م  وج  يم ن إ خ له وا  راجره فري الرث  ؟ أو نقرو   إن هذا حصر حقيقي، بمعن  أنه ال )وج  غ)ر ا
هررو حصررر إضرر في وهنرر ك قترر  فرري غ)ررر المسرر ئ  الررث   لكررن هررذه الررث   هرري أهررم مرر  يقترر  فيرره المسررلم؟ قترر  
ذا قلنرر  هررذا نقررو   اللرروطي إذا  رر ن غ)ررر  اللرروطي عنرر  مررن يقررو  بقتلرره هرر  نقررو   إنرره )رر خ  فرري الث)رر  الزانرري، وا 

عليره الصرر   -يقتر ؟ أو نقرو   إن هرذا قر ر زائر  علر  مر  جر ء فري حصرر الحر ) ، وأنره أخبرر النبري محصرن ال 
أنه ال قت  إال في هذه األمور الث ثة، ثم زي  عل  ذلك مرن أح ر م شررعية؟ مرن أهر  العلرم مرن قر    إن  -والس م

لقتر  تنر رج فري هرذا، ومرنهم مرن    صور القت  تنر رج فري الرث  ، اللروطي )نر رج فري الزانري، وغ)رره مرن صرور ا
عن األمرور الث ثرة، ثرم زير  عل)هر  أح ر م، يعنري نظ)رر  -عليه الص   والس م-يقو   ال تن رج، إنم  أخبر النبي 

وب السرتقراء تبر)ن أن الرذ)ن تكلمروا فري  إال ث ثرة(( لم )تكلم فري المهر     -عليه الص   والس م-م  ق)  في قوله 
الشرراح مررن قرر   مررن أسر ء األ   حقيقررة، أسرر ء األ   وقرر    فري هررذا الحصررر نظررر، هررذا  المهر  سرربعة، يعنرري مررن

 )نظر في   م من؟   م من ال )نطق عن الهوى، هذه إس ء  أ  . 
الث)  من وطء في ن  ح صحيح، يعني وطء وط  شرعيً  في ن  ح صحيح، وعل  هذا لو تكرر الزن  من شخص 

يستمر ب ر، ومن تزوج امرأ  ل)لة واح   ثم طلقه ، وع ش بقية عمره أعز  هرذا لم )ن ح ن  حً  صحيحً  فهو ب ر، 
عليره -ث) ، فهذا ض ب  الث) ، عن  أه  العلم فمن وطء بن  ح صحيح وح مه الرجم، ح مه الرجم، ورجم النبي 

 قي فرري قضرر ي ، فرري خمررس قضرر ي ، فرري خمررس قضرر ي  ثبرر  الرررجم، وثبرر  المنسرروخ ت وترره والبرر -الصرر   والسرر م
ح مه  "الش)خ والش)خة إذا زني  ف رجموهم  ألبتة" وي تي من )برر لمر  يعيشره المسرلمون ومر  )زاولونره مرن فرواحش، 

عليررره الصررر   -وقرررع الزنررر ، نقرررو   فررري عهررر  النبررري  -عليررره الصررر   والسررر م-يقرررو   يررر  أخررري فررري عصرررر النبررري 
مرررن جررررائم، يعنررري ال تصرررور  -اآلن– فررري ث ثرررة وعشررررين سرررنة، خمرررس قضررر ي ، لكرررن  رررم يحررر   ال)ررروم -والسررر م

 -عليره الصر   والسر م-العصمة في المسلم)ن  لهم، لكن هذه ليسر  بحجرة، وقرع خمرس قضر ي  فري عهر  النبري 
يق    المجتمع ال ب  أن يقع منه م  يقع، وير عون  هرذا إلر  التسر ه  فري أمرر هرذه الجريمرة وانتشر ره ، وال شرك أن 

 عظيم، ولذا ج ء ح مه في الشرع أنه )رجم حت  يمو . انتش ر هذه الف حشة مؤذن بخطر 
ِس{ ))الثيــب الزانــي، والــنفس بــالنفس(( َس ِبــالنَّف  ِهم  ِفيَهــا َأنَّ الــنَّف  َنــا َعَلــي  فمررن قترر  ق ترر ،  [( سررور  الم ئرر  45 ] }َوَكَتب 

نره يفر رق الر )ن ب لكليرة هر  نقرو   إن المررا  ب لر )ن مجمروع الر )ن، بمعنر  أ المفارق للجماعة(( ،))والتارك لدينه
فهر  هرو التر رك الموجرو  عنر ن  أو التر رك للر )ن أعرم مرن أن    مرن بر    )نره فر قتلوه((ف)رت ، ج ء في حرق المرتر  

ي ون مرت ًا أو خ رجً  عن بعض شرائع ال )ن مم  )وج  القت   ترك الص   مرثً ؟ ال شرك أن المرتر  يقتر ، وهر  
عليرره الصرر   -ونهيرره عررن قترر  النسرر ء؟ نهرر  النبرري  -عليرره الصرر   والسرر م-ه يقترر  رجررً   رر ن أو امرررأ  مررع قولرر

فر لمرأ     مرن بر    )نره فر قتلوه((عن قت  النس ء، ه  نقو   إن النهي عن قت  النس ء مخصرص لعمروم  -والس م
والنهري عررن  ؟(  مرن بر    )نره فر قتلوه(  -عليره الصرر   والسر م-إذا ارتر   ال تقتر ؟ أو نقرو   تقتر  لعمروم قولره 

، وعموم ح )   -عليه الص   والس م-قت  النس ء خ ص ب لقت  ؛ ألنه وج  امرأ  مقتولة، فنه  عن قت  النس ء 



قرر  يصررلي ويقترر  لمرر ذا؟ ألنرره ث)رر  وزنرر  مررثً ، أو قترر  مسررلمً  وهررو يصررلي فيقترر     نه)رر  عررن قترر  المصررل)ن((
النصرروص الترري تقتضرري قترر  مررن ارتكرر  مرر  )وجرر  عرر م مخصرروص بمرر  جرر ء مررن    نه)  عررن قترر  المصررل)ن((رفرر

القت ، ب لنسبة الت رك ل )نه هذا المرت  م  فيه إش   ،  اخ   خرواًل أوليرً  فري هرذا الحر ) ، ومنصروص عليره بقولره 
نر تي إلر  المررأ  هر  تقتر  أو ال تقتر  إذا تر ر  الر )ن وف رقر     من ب    )نره فر قتلوه((  -عليه الص   والس م-

عرر م فرري الرجرر   والنسرر ء خرر ص    مررن برر    )نرره فرر قتلوه((وارترر  ؟ تقترر  أو مرر  تقترر ؟ تقترر ، إذًا عنرر ن  الجم عررة 
ب لمرتررر )ن، ط)ررر  النهررري عرررن قتررر  النسررر ء عررر م فررري األصرررلي   والمرتررر ا ، لكنررره خررر ص ب لنسررر ء، إذًا ي رررون بررر)ن 

عرر م  ه فر قتلوه((  مررن بر    )نررالنصر)ن عمرروم وخصروص مطلررق أو وجهري؟ عمرروم وخصروص وجهرري، بمعنر  أن 
من وجه خ ص من وجه، ع م في الرجر   والنسر ء؛ ألن  مرن( مرن صريغ العمروم، لكنره خر ص ب لمرتر )ن، والنهري 
عن قت  النس ء ع م في األصلي   والمرت ا ، لكنه خ ص ب لنس ء، فب)نهم  عموم وخصوص وجهري،  )رف نفعر  

المطلررق مرر  عنرر ن  مشرر لة، يحمرر  العرر م علرر   إذا وجرر  مثرر  هررذا التعرر رض؟ يعنرري إذا وجرر ن  العمرروم والخصرروص
 الخ ص وينتهي اإلش   ، لكن إذا   ن العموم والخصوص وجهيً  فم ذا نصنع؟ نعم؟ 

 ......طالب:
ذا ارت   المرأ   إذا لم يستطع، هن   )ف نعم  ب لنص)ن؟  )ف نعم  ب لنص)ن هن ؟ نقو   إذا أرت  الرج  قتلن ه، وا 

ي عن قت  النس ء؟ م  علمن  ب لنص)ن إذًا، نعرم؟  )رف؟ تقتر ، إذًا مر  علمنر  ب لحر )  م ذا نصنع؟ نعم؟ تقت  والنه
الذي )   عل  النهي عن قت  النس ء، إحن  ق رن  أنه عمروم وخصروص وجهري، لرو  ر ن مطلرق مر  عنر ن  مشر لة، 

النسرر ء، وش يشررم     مررن برر    )نرره فرر قتلوه((نحمرر  العرر م علرر  الخرر ص وينتهرري اإلشرر   ، لكررن إذا قلرر   عمرروم 
المرر نع مرر  يشررم  النسرر ء؟ تقررو   هررذا الكرر م، لكررن الق ئرر  اآلخررر الطرررف اآلخررر مررن الحنفيررة مررثً  النهرري عررن قترر  

ويقو  الطرف اآلخر من الحن بلة والش فعية والم لكيرة    من ب    )نه ف قتلوه((النس ء خ ص، نخصص به ح )  
خ ص ب لمرت )ن، و عوى هرذا ليسر  بر ول      )نه ف قتلوه((  من ب يقولون  النهي عن قت  النس ء ع م، وح )  

 من  عوى هذا، وعل     ح   في مث  هذه الصور  نحت ج إل  مرجح خ رجي،
هرذا عمروم صرحيح، والعمروم أضرعف    من ب    )نه فر قتلوه(( )ف مرجح؟ ومن أ)ن ن تي بمرجح خ رجي؟ نقو  

 )  النهري عرن قتر  النسر ء،  )رف صر ر أقروى؟ ألن من الخصوص، لكرن عمروم هرذا الحر )  أقروى مرن عمروم حر
محفروظ، مر   خلره مرن المخصصر   إال محر  النرزاع، محر  الر عوى، المررأ     من ب    )نه فر قتلوه((عموم ح )  

ال مخصررررروص بمخصصررررر    ث)رررررر ؟ مخصررررروص  إذا ارتررررر  ، لكرررررن عمررررروم النهررررري عرررررن قتررررر  النسررررر ء محفررررروظ وا 
ء أن المرررأ  لررو قتلرر  مرر  تقترر ، عمومرره ه ررذا، لكررن هرر  هررذا بمخصصرر    ث)ررر ، مقتضرر  النهرري عررن قترر  النسرر 

ال مرر   صرحيح؟ هرذا جرر ء بنصره، نعرم منصرروص علر  قترر  المررأ  إذا قتلر ، والمرررأ  إذا زنر  وهري محصررنة تررجم وا 
ال مر  تقتر ؟    اغ  ي  أنيس إل  امرأ  هذا فإن اعترف  ف رجمه ((ترجم؟  ترجم، المرأ  إذا   ن  سر حر  مرثً  تقتر  وا 

 ء قت  الس حر . ج 
   من ب    )نره فر قتلوه((المقصو  أن عموم ح )  النهي عن قت  النس ء  خله مخصص    ث)ر ، وعموم ح )  

محفروظ،    من ب    )نه ف قتلوه((م   خله إال مس لة المرت   هذه وهي مح  النزاع فتخرج، ف)بق  لن  عموم ح )  
م المحفروظ أقروى مرن العمروم المخصروص، فيقر م عمروم هرذا مخصوص، والعمرو    نه)  عن قت  النس ء((وعموم 



عل  عموم هذا فتقت  المرأ  إذا ارت  ، ويبق  النهي عن قت  النس ء في مور ه، وهو إذا م    ن  في حر  مثً ، 
ال م  يقتلن؟ في ح   الحر  م  يقتلن، إال إذا ت رع به ، تتررس بهر  الكفر ر، أو  ر ن امررأ   لهر  نس ء الكف ر يقتلن وا 

أثر في القت  ، يعني ش ر   في القت  ، ف لمقصرو  أن المررأ  إذا تر ر  الر )ن، وف رقر  الجم عرة تقتر  إذا ارتر  ، 
مقتضر     يمرقون من ال )ن  م  يمررق السرهم مرن الرميرة(( م  تقت  إذا زن ،  م  تقت  إذا قتل ، ط)  الخوارج 
، فهم يمرقون من ال )ن، لكرن هر  المقصرو  ب لر )ن اإلسر م المروق المف رقة؛ ألن السهم يف رق، الذي يمرق يف رق 

ن لررم )خرجرروا عررن اإلسرر م ب لكليررة؟ همرر  قرروالن  بمعنرر  أنهررم )خرجررون عررن اإلسرر م، أو )خرجررون عررن الترر )ن، وا 
مشهوران ألهر  العلرم، فعلر  هرذا هرذا الحصرر تكرون هرذه أمرور المنصروص عل)هر  أمرور  ليرة )نر رج تحتهر  صرور 

لحصر سواء قلن   إنه حقيقي بمعن  أنه ال )وجر  إال هرذه القواعر  المرذ ور ، وينر رج تحتهر  فرروع، تقتضي القت ، وا
أو نقو   إن هذا حصر إض في وزي  عليه بم  ج ء في النصوص األخرى مم  يقتض  القتر ، أهر  العلرم )نصرون 

ثً ، أو اتفقروا علر  تررك صر   عل  أن أه  بل  لو تر روا شرع)ر  مرن شرع ئر الر )ن مر  ي فررون، لرو تر روا اآلذان مر
ن ق لوا  ال إله إال هللا؛ ألن م  تر وه من حق ال إله إال هللا.   الع)  ال ي فرون، لكن يق تلون، يعني وا 

 الح )  الث ني.
))أول ما يقضـى بـين : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن مسعود 

 .في الدماء(( الناس يوم القيامة
الحرر )  الثرر ني   عرررن ابررن مسررعو  أيضرررً ، والعرر    عنرر  أهررر  المختصرررا  إذا رووا أح  )رر  عرررن صررح بي واحررر ، 

، -رضري هللا عنره-صرحوا ب سمه فري الموضرع األو ، و نروا عنره ب لضرم)ر فري الموضرع الثر ني، يقولرون  وعنره 
))أول مـا يقضـى : -صلى هللا عليه وسلم- قال: قال رسول هللا -رضي هللا تعالى عنه-"وعنه هذا هو األص  

وذلكرم لعظرم شر ن الر م ء، هرذا ب لنسربة لحقروق العبر  ، وأمر  ب لنسربة لحقروق  "بين الناس يوم القيامة في الـدماء((
هللا تع ل  ف و  م  )نظر فيه من عم  العب  إيش؟ الص  ، هذا ب لنسبة لحقوق هللا ج  وع ، وأم  ب لنسبة لحقوق 

 ل م ء، ألن االعت اء عل  ب ن اإلنس ن ش نه عظيم، والقت  موبقة من الموبق  ، موبقة نس   هللا السر مة العب   ف
والع فيررة، وقرر  جرر ء فرري الشرررائع حفررظ الضرررورا  الخمررس، ومنهرر  حفررظ النفرروس، ومررن قترر   ون نفسرره فهررو شرره) ، 

 مررن سررلم المسررلمون مررن لسرر نه ويرر ه((  المسررلم ف لقترر  شرر نه عظرريم فرري الشررريعة، ولررذا جرر ء فرري الحرر )  الصررحيح 
يعني ب  ن  اعت اء سواء   ن ب للس ن أو ب ل)  ف )ف القتر ؟ وال )رزا  المررء فري فسرحة مرن  )نره حتر  يصر)   مرً  

مَ حرامً ، وقرن القت  ب لشرك  َس الَِّتـي َحـرَّ ُتُلـوَن الـنَّف  ـا آَخـَر َواَل َيق  ُعوَن َمـَع َّللاَِّ ِإَله  َّللاَُّ ِإالَّ ِبـال َحقِ  َواَل  }َوالَِّذيَن اَل َيد 
ـــوَن{ ُن ف لقتررر  شررر نه عظررريم،  مررر  أن الشررررك شررر نه أعظرررم، وقررر  مثررر  هرررذا فررري الزنررر ، فمرررن  [( سرررور  الفرقررر ن69 ] َيز 

الضرورا  الخمس حفظ النفس، ف لرذي يعتر ي علر  الرنفس )رر  فيره مثر  هرذا، والمقترو  ير تي )روم القي مرة ويطلر  
لق ت  بم  قتله، ومن النصوص التي ج ء  في تعظيم ش ن القت ، القت  ترى ألف أن يس   ا -ج  وع -من هللا 

ُتــل  فيرره مؤلفرر  ، تعظرريم شرر نه فرري الشرررع، مررن نصرروص الكترر   والسررنة، وأعظررم مرر  جرر ء فيرره آيررة النسرر ء  }َوَمــن َيق 
ا َفَجــَزآُؤُه َجَهــنَُّم{ ــد  َتَعمِ  ــا مُّ ِمن  مررع الخلررو  والغضرر  ووع)رر  شرر )  فرري شرر نه، نسرر   هللا الع فيررة،  [( سررور  النسرر ء71 ] ُمؤ 

التوبرة منهر  يعنري أمرهر  ميسرور، يعنري بإم ر ن اإلنسر ن  -ج  وع -نس   هللا الس مة والع فية، يعني حقوق هللا 
زه ق نفس مسلمة تعب  هللا  ، وم  )ترت  عل  إزه قهر  مرن -ج  وع -أن )تو  ويمح  األثر، لكن ش ن القت ، وا 



رم    النس ء،   رثرة مرن الكروار ، يعنري إذا  ر ن اإلنسر ن فل)تصرور اإلنسر ن مصر)بة أوال ه بره، أو )تم األطف  ، وا 
مصرر)بته فرري أحرر  أبن ئرره فيضررع اإلنسرر ن المسررلم نصرر  ع)نيرره، تصررور شررخص لرره ولرر  )لعرر  فرري الشرر رع ثررم جرر ء 

وصررروله إلرررر  الخبرررر ب نررره صرررر مته سررري ر ، وجرررر ء صررر ح  السررري ر  وحملرررره إلررر  المستشررررف ، الررر ق ئق بررر)ن علمرررره و 
المستشف  يعنري األ  أو االبرن أو األم،  )رف )تصروره  اإلنسر ن؟ وقر  تكرون الصر مة خفيفرة ويجر ه يعنري يحتر ج 
إلررر  شررريء مرررن العررر ج الخف)رررف وينتهررري، لكرررن تصرررور الررر ق ئق التررري يعيشررره  فررري تلرررك اللحظررر  ، المسررر لة ليسررر  

فليس    ب  مله  أسه  عن  هللا من إراقة  م مسلم((  زوا  ال نيب لسهلة، ولعظم هذا األثر ج ء تعظيم ش ن ال م ء 
األمر ب له)ن في أن )زهق  م مسلم، سواء   ن ب جته  ، أو ب عت اء وظلم وع وان، ف لمس لة ليس  ب لسرهلة، ولرذا 

ألن شر نه  عظريم، أيضرً  ممر  عظمره الشررع    أو  م  يقضر  بر)ن النر س )روم القي مرة فري الر م ء((ج ء في الخبر 
 يرر ن، تصررور إنسرر ن ع برر  مررن العبرر   يرر تي شررخص مررن شرري ط)ن اإلنررس يصرررفه عررن  )نرره، ويحليرره إلرر  حفررظ األ

مجرررم، أو يحملرره علرر  الررر  ،   رثررة هررذه مررن أعظررم المصرر ئ ، ولررذا جرر ء  الشرررائع بحفررظ األ يرر ن  حفررظ الرر م ء 
 واألنفس، وق  مث  هذا في بقية الضرورا ، نعم.

نطلق عبد هللا بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبـر وهـي قال: ا -رضي هللا عنه-عن سهل بن أبي حتمة 
ثـم قـدم المدينـة،  ،صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد هللا بـن سـهل وهـو يتشـحط فـي دمـه قتـيال  فدفنـه يومئذٍ 

فـذهب عبـد  -صـلى هللا عليـه وسـلم-فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي 
))أتحلفـون  :وهو أحدث القـوم فسـكت، فتكلمـا فقـال ))كبر كبر(( :-صلى هللا عليه وسلم-فقال  ،الرحمن يتكلم

فتبـرئكم يهـود بأيمـان خمسـين )) : كيف نحلف ولم نشـهد ولـم نـر؟ قـال:قالوا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟((
 ن عنده.م -صلى هللا عليه وسلم-فعقله النبي  ؟كيف نأخذ بأيمان قوم كفار :فقالوا منهم؟((

))يقسـم خمسـون مـنكم علـى رجـل مـنهم  :-صـلى هللا عليـه وسـلم-فقال رسـول هللا  :وفي حديث حماد بن زيد
يا رسـول  :قالوا ))فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟(( :قال ؟أمر لم نشهده كيف نحلف :قالوا فيدفع برمته((
 ه.من قبل -صلى هللا عليه وسلم-فوداه رسول هللا  ،هللا قوم كفار

أن يبطــل دمــه، فــوداه بمائــة مــن إبــل  -صــلى هللا عليــه وســلم-وفــي حــديث ســعيد بــن عبيــد فكــره رســول هللا 
 الصدقة.

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
ابرن  نطلـق عبـد هللا بـن سـهل ومحيصـة بـن مسـعود"قـال: ا -رضـي هللا تعـالى عنـه-عن سهل بن أبي حتمـة "

   منهم  ذه  في ش نه، هذا إل  جهرة  "فتفرقا"في وق  صلح وه نة  يعني وهي يومئٍذ صلح" ،"إلى خيبرعمه 
 "فأتى محيصة إلى عبـد هللا بـن سـهل وهـو يتشـحط فـي دمـه قتـيال "وذلك إل  جهة، عب  هللا بن سه  ومحيصة 

حت   ، م  ق    لم ذا  فنته؟ م  انتظر -عليه الص   والس م-وال أن ر عليه النبي  "فدفنه، ثم قدم المدينة"قت  
تنتهرري القضررية؟  فنرره؛ ألن جنرر ز  المسررلم ال برر  مررن التعج)رر  بهرر ، لكررن إذا اقتضرر  المصررلحة ترر خ)ر الرر فن بمررر  
تتطلبه القضية من بح  في أ لة جن ئية، أو م  يع)ن عل  معرفة الق ت  ف  ب س، المقصو  أنهم م  عن هم آال  

ية مقر م   ونتر ئج، وهرذه طبيعرة القضر ء الشررعي، ت   عل  شيء من ذلك، وال تح ل)ر  وال..، عنر هم قواعر  شررع
 نت ئجه مبنية عل  مق م   شرعية.



عليــه -مســعود إلــى النبــي  ا"فدفنــه، ثــم قــدم المدينــة، فــانطلق عبــد الــرحمن بــن ســهل ومحيصــة وحويصــة ابنــ
يره، هررذا ف)رتقص لهررم مرن ق تلرره، لعر  الرروحي )نرز  عليرره فيعر)ن لرره الق تر ، لعرر  الروحي )نررز  عل "-الصـالة والســالم

عليره -واحر  ، لريس لرزمن النبري تصورهم، فيقت  الق ت ، لكن م  الرذي حصر ؟ الشررع لريس لوقر  معر)ن أو لحقبرة 
عليره الصر   -بعر  وفر   النبري  ؟فمرن يعر)ن مرن قتر  مرن بعر ه ، يعني إذا ع)ن ق ت  هذا المقتو -الص   والس م

 نحو م  يسمع، بشر ق و  وأسو  للح  م وللقض   الذ)ال شك أنه مؤي  ب لوحي، لكنه بشر يقضي عل  ن ؟-والس م
 الق تر  فر ن، لكرن اللري يقتر  بعر هن   إ، يعنري لرو أوحري إليره-عليره الصر   والسر م-أن  لهم ب لوحي بعر  موتره 

  ؟ هذا تشريع. )ف )تع م  معه ؟بع  وف   النبي من
؟ مرر  الررذي جعلرره )ررتكلم األو ؟ ألنرره أخ لمرر ذا فــذهب عبــد الــرحمن يــتكلم" -صــلى هللا عليــه وســلم-"إلــى النبــي 

للقت)رر ، هرررو صررر ح  الررر م، لكرررن السرررن لررره قررر ر فررري الشررررع عنررر ن ، وهرررذا أ   شررررعي أن جعررر  للكب)رررر م)رررز  علررر  
والح رم الشررعي سرواء اسرتعجل  أو بر  ر      برر  برر((  -عليه الص   والسر م-الصغ)ر، لم  ذه  )تكلم ق   

س فرري بعررض المررواطن )تصرررف تصرررف   يظنهرر  تنفعرره فرري قضرر)ته، وهرري أو ترر خر  لررم )ختلررف، ولررذا بعررض النرر 
ب لع س تضره، فري مجر لس القضر ء يسرمع بعرض الكر م الرذي ال )خر م القضرية، مر  لره قيمرة فري القضرية، بر  قر  

يعنري اتررك     برر  برر((قر   لره   -عليه الصر   والسر م-يضر، فعل  اإلنس ن أن )تبع القواع  الشرعية، النبي 
ر )رررتكلم قبلررك، وهرررذا مرررن األ   الشرررعي أن ال )تقررر م الصرررغ)ر برر)ن )ررر ي الكب)ررر، وقررر  مثررر  هررذا فررري جميرررع الكب)رر

األبوا ، حت  في إم مة الص  ، ف ق مهم سنً ، ف لكبر له ش ن في الشريعة، فيق م الكب)ر، ويحترم الكب)ر، ويحنر  
المجتمرررع اإلسررر مي، الصرررغ)ر يحتررررم علررر  الصرررغ)ر، ويعطرررف عليررره، ال بررر  مرررن أن تسرررو  هرررذه الرررروح بررر)ن أفررررا  

الكب)ررر، وال )تقرر م برر)ن ) يرره، وب لمق برر  أيضررً  الكب)ررر يعرررف حررق الصررغ)ر، ولرره شرر نه، وهنرر ك أمررور لهرر  قرر ر فرري 
الشرع، ف حي نً  الجهة إذا  ر ن عرن جهرة اليمر)ن، إذا تعر رض أكثرر مرن جهرة تسرتحق التقر يم، صرغ)ر علر  الجهرة 

عليره -، )نظر في هذه األمور التي تقتضي التق يم، ويوازن ب)نه  ويرجح، النبي اليمن  و ب)ر عل  الجهة اليسرى 
لم  شر  أعط  الصغ)ر، أعط  ابن عب س، أبرو ب رر عرن يسر ره، لمر  شرر  أعطر  األعرابري،  -الص   والس م

بن، مقر م فري أبو ب ر عن يس ره وهو الكب)ر، فم حظة مث  هذه األوص ف م  لم )ترت  الن س، أمر  إذا ترتبروا فل)ر
)وجره أمرة،  -عليره الصر   والسر م-فر لنبي     برر  برر((  -عليره الصر   والسر م-الشرع، فمث  هذا ق   النبري 

يعنرري قرر  يقرر    هررذا من ررو  المسرر )ن أخرروه مقتررو   عرروه )ررتكلم، هررذا صرر ح  الشرر ن، نقررو   تبقرر ؛ ألن القواعرر  
لمر  بعر  علري  -عليه الص   والسر م-خ م، النبي الشرعية تمضي عل  أي ظرف وعل  أي ح  ، والعجلة م  ت

إل  خ)بر، ح   حر  الن س تطيش عقولهم، في أق  من الحر  الن س تض)ق عقرولهم،  -رضي هللا تع ل  عنه-
العجلررة مرر  ترر تي بشرريء، الترر ني هررو الررذي )جعرر  فرري   أنفررذ علرر  رسررلك((يقررو     -عليرره الصرر   والسرر م-النبرري 

رف)ررق يحرر  الرفررق،  -جرر  وعرر -والرفررق فرري األمررور  لهرر  مرر   خرر  إال زان الشرريء، وهللا الغ لرر  النترر ئج حم)رر  ، 
 والعجلة من الشيط ن، فعل  اإلنس ن أن يستعم  هذا األ   الشرعي في جميع أحواله، ويحم  الع قبة. 

ر  أن يقرو  ألنره مسرلم، مرؤمن، مر   عتره نفسره األمر  "فسـكت"يعني أصغرهم سرنً   "وهو أحدث القوم (())كبر كبر"
 "فتكلمـا"مث  م  ق ل  المرأ   إنك لم تص  بمص بي، أو مثر  مر  قر   األنصر ري  إن  ر ن ابرن عمترك، ال، سر   

))أتحلفــون ب لواقعررة فقرر     -عليرره الصرر   والسرر م-لمرر  أخبررروا النبرري  "))أتحلفــون؟(("فقــال: حويصررة ومحيصررة 



)  أصرر  فرري مشررروع)ته ، إذا وجرر  قت)رر  برر)ن قرروم ال هررذه القسرر مة، والحرر  ((؟صــاحبكم قــاتلكم أووتســتحقون دم 
يعرف الق ت  بع)نه، وهن ك لو  يغل  عل  الظن أن الق ت  ف ن، فمع هذا اللو  يعني وج  م  )   عل  خر ف 

  أتحلفون وتستحقون ب)نه وب)ن ف ن، أو توع ه، أو حص  ب)نهم إش   ، فإذا وج  مث  هذا )تجه القو  ب لقس مة 
 م، يست   به من يقو   إنه إذا تم  القس مة وحلف أولي ء ال م أن ف نً  قتله يستحقون  ((؟و ص حب م م ق تلكم أ

))وتســتحقون دم "قتلرره، يسررتحقون  مرره، ويقترر  بهررذا، ومررنهم مررن يقررو   إن القسرر مة تقرررر ال يررة ال تقرررر القترر ، 
لم يحتررم اليمر)ن، وال )جعر  هللا عرضرة نعرم المسر "؟!قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولـم نـر قاتلكم أو صاحبكم؟((

ن   ن  مص)بته مص)بة، المس لة قت ، وأيضً  الم ع  عليه ليس بمسلم؛  ليم)نه، م  رأى وال شه   )ف يحلف؟ وا 
ألن بعررض النرر س يقررو   مرر   ام مرر  هررو بمسررلم سرره ، احلررف والخسرر ر  وش هرري؟  رر فر  رر فر، وش يقترر ؟ األمررر 

له مق م ته ولره نت ئجره؛ ألن بعرض النر س يقرو   مر   ام الشرخص مرؤذي نشره  ه)ن، نقو   ال ي  أخي هذا شرع، 
عليه )ؤ   ويعرزر ولرو مر  حصر  شريء، الغ ير   ال تبررر الوسر ئ ، أنر  و ك فر ن وهللا )رؤ   اضرب  عليره مر  
يقتضي ت  )به، أم  تقو   وهللا أشه  عليه أنه حص ، أو فع  أو مر  فعر  علشر ن )رؤ   مر  هرو بصرحيح، شره    
ن   ن المشهو  عليه مستحق من جهة أخرى، تقو   وهللا ف ن ج رن  وال يصلي وآذنر  وأتعبنر ، لمر ذا  زور هذه، وا 
ال أشه  عليه ب نه فع   ذا، أو ق    ذا مم  يقتضي ر عه وت  )به وهللا المستع ن  له واح ، إن أ    هن  أو أ    

قص  الص   م  هو بم خذ حرق هللا منره، نشره  عليره أنره هن ؛ ألن بعض الن س ق  )تصور هذا، يقو   إن   ن ال
تكلم   م يعني يقتضي سجنه أو أ به أو شيء وهو مستحق، نقو   ال ي  أخري ال )جروز لرك أن تفعر  هرذا، ولرذا 

قالوا: وكيـف  ))فتبرئكم يهود بخمسين يمينا (("قال: ق لوا   )ف نحلف ولم نشه  ولم نر؟ والمشهو  عليه )هرو ي 
يحلفون وش الم نع؟ الكر فر يحلرف، ط)ر  أنرتم مر  أنرتم بحر لف)ن، وال تقبلرون أيمر نهم وش  يمان قوم كفار؟"نأخذ بأ

نسوي؟ يعني ليس من الصع  يعني من الميسور ج ًا أن )نز  الوحي ويقو   إن الق ت  فر ن، لكرن مرن للقضر ي  
م  أن تتبرأ ال)هو  أو المر ع  علر)هم الت لية إل  قي م الس عة، لو لم )نز  هذا النص، فإم  أن تحلفوا وتس تحقون، وا 

ب يمررر ن خمسررر)ن، وتنتهررري القضرررية، ومرررع ذلكرررم لرررم يحلفررروا، ن لررروا ورفضررروا قبرررو  أيمررر ن ال)هرررو ، األصررر  أن يقرررو   
 فوداه بمائة من إبل الصدقة"أن )بط   م مسلم " -عليه الص   والس م-خ ص انته  القضية، لكن  ره النبي 

ن  ر ن مرن عر    ال)هرو  الغر ر، ومرن عر  تهم قتر  األنبير ء فضرً  عرن ألن  م المسلم محت رم، هنر  مر  فيره لرو ، وا 
الص لح)ن، لكن األمور الع مة ال تقتضي الح م الخر ص، هر  يقرو  ق ئر   إن ال)هرو  اجتمعروا عليره وقتلروه؟ نعرم؟ 

ف ترتهم شرخص بع)نره أنره قتلره مرن هم أه  غ ر وقتلة األنبي ء، اجتمعروا عليره فقتلروه، مر  يم رن يقر   هرذا؟ إذًا  )ر
ب)ن قوم اتصرفوا بوصرفه وهرو الغر ر؟ شروف العر   فري الشرريعة مرع الموافرق والمخر لف، لكرن ب لمق بر  أحي نرً  )جر  
اإلنس ن نفسه ال مفر له من االعتراف وهو برئ، يعني ع س هذا، شخص )ذبح ذبيحرة فري خربرة بر ألجر ، جرزار 

عنرر  برر   الخربررة هررذا شررخص )تشررح  فرري  مرره، قبضرروا عليرره قرر لوا  أنرر  هررو، فلمرر  خرررج والسرر )ن تقطررر  م إلرر  
قتلته، يستطيع أن )تنص  أو )ن ر؟ الس )ن مشهور ، وال م مقطور منه ، والرج  )تشح  في  مه، هذه ذ ره  ابن 

هرو  في الطرق الح مية، أخذوه وح م عليه ألنه هو الق ت ، لكن ه  )جوز له بر ن يعتررف ب نره -رحمه هللا-القيم 
الق تررر  أو ال بررر  أن )ن رررر؟ يقرررو  ابرررن القررريم أخرررذوه وح رررم عليررره ب لقتررر ، ولمررر  أريررر  التنف)رررذ خررررج شرررخص مرررن بررر)ن 

، لكررن قرر  ال )جرر  مررن )نقررذه، فعلرر  -جرر  وعرر -المتفرررج)ن، وقرر    أنرر  الررذي قتلترره، فرر ن بررريء منرره، ف نقررذه هللا 



ن يسررتبرئ ل )نرره وعرضرره، فرر  يعرررض نفسرره لمواقررع اإلنسرر ن أال يعرررض نفسرره إلرر  مواقررع الررتهم، وال برر  لإلنسرر ن أ
"فعقلـه التهم، هذه نقيض م  عن ن ، مقتو  م  ع رف ق تلره، وعنر ن  يضريع  مره؟ مر  يضريع، )رو ى مرن ب)ر  المر   

  -صررل  هللا عليرره وسررلم-وفرري حرر )  حمرر   بررن زيرر  فقرر   الرسررو   مــن عنــده" -صــلى هللا عليــه وســلم-النبــي 
عل  رج  الق ت  واح ، ف) فع برمته، الرمة األص  ف)ه  الحبر  الرذي يقر      منهم((  يقسم خمسون من م عل  رج

بره الشرخص، أو تقر   بره البهيمررة لتسرلم ب  ملهر  إلر  مررن يطلبهر ، قر لوا  أمرر لرم نشرره ه  )رف نحلرف؟  )رف نحلررف 
 فرر ر، يعنرري مررر  قررر لوا  يرر  رسررو  هللا قررروم    فتبرررئ م )هرررو  ب يمرر ن خمسرر)ن مررنهم((علرر  شرريء مرر  شررره ن ه؟ قرر    

)تر  ون، نعم إذا ص ر  مث  هذه القضرية بر)ن مسرلم و ر فر، المسرلم مر  عنر ه ب)نرة، يعنري أقررض  ر فر مبلرغ مرن 
ال مست من، أقرضه مبلغ من الم  ، أو له عليره مع ملرة، ثرم  ال نصراني وا  الم   فلم يحضره أح  ثقة به، )هو ي وا 

)نة؟ وهللا م  عن ي ب)نة الثقة موجو  ، وم  توقعر  أنره )بري )ن رر، بع  ذلك أ ع  عليه ف ن ر، أ)ن ب)نتك؟ أ)ن الب
إذًا يحلرررف، الب)نرررة علررر  المررر عي، واليمررر)ن علررر  مرررن أن رررر،  ررر فر )بررري يحلرررف، وش تبونررر  نقرررو ؟ فهنررر  يررر تي  ور 
الق ضي وحذق الق ضي، والقض   من  ثر  م  يمر عل)هم من مث  هذه المس ئ  ي شفون الحق في الغ ل ، عرض 

عل  واح  من القض   في البحرين، قب  ست)ن أو سبع)ن سنة، شخص من الذ)ن يعب ون البقر عن ه و يعة  قضية
لمسرلم فجحر ه ، فجريء بره إلر  الق ضري، فقر    هر   الب)نررة يقرو  للمسرلم، قر    مر  عنر ي ب)نرة، قر    إذًا يحلررف، 

شررك علشر ن حطر م الر ني ، نقرره علر  ق    وش يحلف؟ عب  البقر يحلف؟ لو تبيه يحلف..،  عه يحلرف بر لبقر ، ي
شر ه من أج  حط م ال ني  م  يم ن، لكن الش)خ ج ء بس )ن، وق   للم ع  عليره  اقبضره  ب)ر ك، وشرهره  ه رذا 

، مهلرك الفجرر ، مر  عنر ه إشر   ؛ -جر  وعر -فق    ور  البرر ، ق    ور  البرر ، م  عنر ه مشر لة، يحلرف بر هلل 
ئن   ن ص  قً  ألخذن هذه الس )ن وأذبح البقر ، قر    ال، ال، أنر  مر لي أ فرع وبقرر  ألنه م  يظن نفسه ف جر هو، ل

مرر  )ررذبح، وهررو  رر فر،  رر فر واعتررز ب )نرره الب طرر ، ولررم )جعرر  معبررو ه عرضررة لمثرر  هررذا، ومررع األسررف الشرر )  أن 
وبلر  وهللا، وتر هلل، بعض المسلم)ن يحلف األيم ن المغلظة، واأليم ن الغموس، ومن أيسرر األمرور أن يقرو   هللا، 

عل  أيسر األشي ء مع النهي عن ذلك، فعل  المسلم أن يحفظ يم)نه، لكن إذا حلف المسلم الذي لريس مرن ع  تره 
امته ن اليم)ن، فإبرار المقسم من حقوق المسلم عل  المسلم، وعل     ح   الح )  أص  في القس مة، وهري أن 

وال ب  من وجو  اللو ، )وج  قرينة ترجح أن ف ن قت ، ومع ذلكم عل  )وج  قت)  ب)ن قوم ال ) رى الق ت  بع)نه، 
 المسلم أن يحفظ يم)نه، وال )جع  هللا عرضة ليم)نه، ف)تحرى ف)ه   م  تحرى أولي ء ال م في هذه القصة، نعم.

 ؟مـن فعـل هـذا بـك :فقيـل ،أن جارية وجـد رأسـها مرضوضـا  بـين حجـرين -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك 
صــلى هللا عليــه -فأخــذ اليهــودي فــاعترف، فــأمر رســول هللا  ،فــالن، حتــى ذكــر يهــودي فأومــأت برأســها ،نفــال 

 أن يرض رأسه بين حجرين. -وسلم
-أن يهوديـا  قتـل جاريـة علـى أوضـاح فأقـاده بهـا رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه-عـن أنـس  :ولمسلم والنسائي

 .-صلى هللا عليه وسلم
   -رحمه هللا تع ل -ف في هذا الح )  يقو  المؤل

أن جارية وجد رأسها مرضوضا  بين حجرين، فقيل: مـن فعـل هـذا  -رضي هللا تعالى عنه-وعن أنس بن مالك 
ال تستطيع الك م، وال تستطيع التصريح ب سمه وال بوصفه، إنم  تحرك بعض أطرافه ، تحرك رأسه ، عررض  بك؟



أومر   برأسره ، ال، فر ن؟ فر ن؟  لهرم تقرو   ال، ق لر  أشر ر  برأسره   عل)ه  أسم ء يظن بهم أنهم قتلوه ، فر ن؟
أن نعم، ف ن الذي قتله ، وهذه ال تزا  في ح)ز ال عوى،  عوى هذه، ي فري هرذا فري إق مرة الحر  عليره؟ ال ي فري، 

ه صـلى هللا عليـ-"فـأمر النبـي أخرذ غررر فر عترف  "فأخـذ اليهـودي فـاعترف"لكن هذه قرينة تعطي طرف الخري  
األوض ح  أن يرض رأسه بين حجرين" ولمسلم والنسائي: عن أنس أن يهوديا  قتل جارية على أوضاح" -وسلم

-"فأقـاده رسـول هللا الحلي، وبعضهم يقو   من فضرة، وبعضرهم يقرو   هري الخ خ)ر  التري تجعر  فري الررجل)ن 
نم   ع "-صلى هللا عليه وسلم واه  جعل  قرينة عل  الق تر ، يعنري تغلر  فإنم  أخذ بإقراره واعترافه ال ب عواه ، وا 

الظن، لكن ال ب  من اليق)ن، وهن  لم  أخذ وقرر اعترف، ط)  ق  يقو  ق ئ   لو لم يعترف ه  )تح )  معه حت  
يقر؟ وه  يضر  أو تستعم  معه القو  حت  يقر؟ من أه  العلم من )ررى أنره إذا اتجهر  التهمرة إليره، وقروي فري 

فع  مث  هذا، يعني ق م  القرائن واأل لة عل  أنه يفع  مث  هذا تستعم  معه القو  حتر  غلبة ظن الق ضي أنه ي
يقر ويعترف، وال )ؤخذ إال بإقراره هو، وهن  لم  ذ ر  أن ف نً  هو الذي قتله  ص ر هذا قرينة عل  أنه قت ، وهو 

-"فـأمر النبـي وقررر فر قر وأعتررف  أيضً  من ال)هرو ، وهرم قتلرة األنبير ء، فغلر  علر  الظرن أنره هرو الق تر ، ف خرذ
ولذا )رى جمع من    ال قو  إال ب لس)ف((ج ء في الح )    أن يرض رأسه بين حجرين" -عليه الصالة والسالم

فيه ضرعف،    ال قو  إال ب لس)ف((أه  العلم أنه ال قت  إال ب لس)ف، لكن منهم من )رى مث  م  عن ن ، وح )   
ن  رأسرره برر)ن حجرررين، مرر  قترر  فرري الصررحيح، وهررذا مررن المم ثلررة فرري القترر   والررذي عنرر ن  فرري الصررحيح)ن، رض }َواِ 

ُتم ِبـِه{ ُتم  َفَعـاِقُبوا  ِبِمث ـِل َمـا ُعـوِقب  هرذه مم ثلرة وليسر  مثلرة، المم ثلرة فري مثر  هرذا الخبرر  [( سرور  النحر 366 ] َعاَقب 
قت  بمحر  ، والنهري عرن المثلرة معرروف، شرعية، ط)  سق ه سمً ، يقت  ب لسم، ضربه بمثق  يقت  بمثق ، بمح   ي

ُتم ِبِه{أم  المم ثلة فهي شرعية،  ُتم  َفَعاِقُبوا  ِبِمث ِل َما ُعوِقب  ن  َعاَقب  اللهرم إال إن   نر  وسر)لة  [( سرور  النحر 366 ] }َواِ 
 لمحرم، القت  ابت اء محرمة، سرق ه خمررًا فمر   نقرو   يسرق  خمرر حتر  يمرو ؟ ال، م تر  المررأ  مرن أثرر الروطء بر

نقو   )وط  حت  يمو ، م   ب للواط مثً  صبي م   ب للواط، نقرو   ير ط بر ل ئ  حتر  يمرو ؟ هر  نقرو   إن 
المم ثلة ت خ  في هذا؟ ال ت خ  بمث  هذا، إذا   ن  الوس)لة محرمة ف ، لكن من أه  العلم من يستروح إل  أن 

خررً  حترر  يمررو ؛ ألن الخرر  مبرر ح، فيسررق  حترر  يمررو ،  المم ثلررة مطلوبررة إلرر  الحرر  المشررروع، سررق ه خمرررًا يسررق 
م   ب للوطية مثً  ) خ  في  بره خشبة أو شيء حت  يمو ، تقطع أمع ءه، وتتلف حشوه حت  يمو ، ق   بهذا 
بعررض أهرر  العلررم، لكررن مثرر  هررذه األمررور )نبغرري أن )ترفررع عنهرر ، إن أم نرر  المم ثلررة ألمررر مبرر ح فرر  برر س، وهنرر  

ن  رر ن سررببه القترر  محرمررً ، أو ال يم ررن تنف)ررذه إال ب رتكرر   الحرر )  نررص فرري ال برر  ، رض رأسرره برر)ن حجرررين، وا 
محرم، فإن مث  هذا يع   عنه إل  األمور المب حة، اعترف  رم اعتررف مرن مرر ؟ ي فري أن يقرر مرر  واحر  ، أو ال 

 عز اعترف أربع مرا ، أقر عل  ب  أن يقر مرارًا عل  ع   م  )ثب  به القت  من الشهو  مثً ، االعتراف ب لزن  م
نفسرره أربررع مرررا ، فهرر  نقررو  فرري القترر  الررذي يحصرر  القررو  بشرره    اثنرر)ن ال برر  أن يعترررف مرررت)ن أو ي فرري أنرره 
اعترف فقت  خ ص انته ؟ اعتراف واح  ي في؟ نعم؟ هذا الح )  لريس فيره إال أنره اعتررف، ومثر  هرذا اإلجمر   

لة العموم، في في االعتراف مر  واح  ، شخص أحرق شخصً  ص  عليره وع م االستفص   في مث  هذا )نز  منز 
بنرزين وأشرع  فيره النرر ر، هر  نقرو   إن المم ثلررة أن يصر  عليره بنررزين ويحررق ب لنر ر؟ أو نقررو   جر ء النهري عررن 

 أحرق الغ   الذ)ن غلوا به وألهوه.  -رضي هللا عنه-التحريق ب لن ر فيع   عنه إل  غ)ره؟ وعلي 



 األمرررررررررررر أمررررررررررررًا من رررررررررررراً  لمررررررررررر  رأ)ررررررررررر 
   أججررررررررررررر  نررررررررررررر ري و عرررررررررررررو  ق نبررررررررررررررا   ج

 

ف حرقهم، وج ء تحريق بعض العص  ،   للوطي بعض أه  العلم من الصح بة من أفتر  بتحريقره، علر   ر  حر   
 ، فيع   عنه  إل  غ)ره ، نعم.-ج  وع -ج ء النهي عن التحريق ب لن ر، وأنه ال يعذ  ب لن ر إال هللا 

مكـة قتلـت  -صـلى هللا عليـه وسـلم-قـال: لمـا فـتح هللا تعـالى علـى رسـوله  -ي هللا عنـهرضـ-عن أبـي هريـرة 
-))إن هللا فقـال:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-خزاعة رجال  من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي 

نهـا لـم تحـل ألحـد قب -عز وجل لـي، وال تحـل قد حبس عـن مكـة الفيـل، وسـلط عليهـا رسـوله والمـؤمنين، أال وا 
نها ساعتي هذه حرام، ال يعضـد شـجرها، وال يختلـى خالهـا، وال  نما أحلت لي ساعة من نهار، وا  ألحد بعدي، وا 
مــا أن  يعضـد شـوكها، وال تلـتقط ســاقطتها إال لمنشـد، ومـن قتـل لــه قتيـل فهـو بخيـر النظــرين، إمـا أن يقتـل، وا 

صـلى هللا -فقـال رسـول هللا  ،يا رسول هللا أكتبوا لي :، فقال: أبو شاهفقام رجل من أهل اليمن يقال له يفدى((
ذخـر فإنـا نجعلـه إال اإلفقال: يا رسول هللا  -رضي هللا عنه-ثم قام العباس  ((ه))اكتبوا ألبي شا :-عليه وسلم

 .))إال اإلذخر(( :-صلى هللا عليه وسلم-في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول هللا 
   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

فري  مكـة" -عليـه الصـالة والسـالم-قـال: لمـا فـتح هللا تعـالى علـى رسـوله  -رضـي هللا عنـه-وعن أبي هريرة "
"مـن  رذا فري العمر  ، والرذي فري البخر ري  مرن خزاعرة،  "قتلت هذيل رجال  من بني ليث"السنة الث منة من الهجرر ، 

قـد  -عـز وجـل-))إن هللا فقـال:  -السـالمعليـه الصـالة و -بني ليث بقتيل كان لهـم فـي الجاهليـة، فقـام النبـي 
في القصة المعروفرة لمر  أرا  أبرهرة هر م الكعبرة، ووجره إل)هر  جنرو ه )تقر مهم ف)ر  عظريم،  "حبس عن مكة الفيل((

-أذن لهم في فتحه  ب لس)ف عنو ، والنبي  ))وسلط عليها رسوله والمؤمنين((عن م ة  -ج  وع -فحبسه هللا 
  م ة وعل  رأسه المغفر، والخ ف ب)ن أهر  العلرم هر  فتحر  صرلح أو فتحر  عنرو ؟  خ -عليه الص   والس م

ألنهر   ))وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل ألحد كان قبلـي((معروف، واألكثر عل  أنه  فتح  عنرو  
ي، وال تحــل ))لـم تحــل ألحـد كـان قبلـ -عليره الصر   والسر م-علر  لسر ن خل)لرره  -جر  وعر -حررام، حرمهر  هللا 

نمـا أحلـت لـي سـاعة مـن نهـار((ف  )جوز القت   بم رة  ألحد بعدي((  -عليره الصر   والسر م-فق تر  النبري  ))وا 
نها ساعتي هذه((أه  م ة  يعنري ثرم عر    حرامرً  إلر  قير م السر عة، ال )جروز ف)هر  القتر  ، لكرن مرن اسرتحق  ))وا 

يعنررري ابررن خطرر ، وهرررو متعلررق ب سرررت ر    اقتلرروه((قرر     -عليررره الصرر   والسررر م-القترر ، ولجرر  إلررر  الحرررم النبرري 
، لكررن هر  يقتر  الق تر  بم رة؟ مرن ابترر أ -عليره الصر   والسر م-الكعبرة، وهرو فري هرذه السر عة الترري أحلر  للنبري 

قت   ه  يق ت ؟ وه  ) فع الص ئ ؟ وه  تقر م الحر و  بم رة؟ الجمهرور نعرم، تقر م الحر و  بم رة، يقتر  الق تر ؛ ألن 
قت  بحق، ط)  ق  يقو  ق ئ   القتر  بغ)رر حرق ال )جروز ال بم رة وال بغ)رر م رة، القتر  بغ)رر حرق ال )جروز هذا ال

ذا   ن  م ة تق م ف)ه  الح و ، ويقت  ف)ه  الق ت ، ويرجم الزاني، وش ص ر مزية م رة عرن  بم ة وال بغ)ر م ة، وا 
م رة، واسرتثن  هرذه السر عة التري  خلهر  النبري حررم  -ج  وع -غ)ره ؟ يص)ر له  مزية أو م  له  مزية؟ نعم هللا 

مق تً ، وال شك أن حرمة م ة من األمور المعلومة من ال )ن ب لضرور ، وأن ش ن القت   -عليه الص   والس م-
َحـادٍ ف)ه  أعظم من ش نه في غ)ره ، وأن مجر  الهم ب إللح   في الحرم، مجر  الهم )ؤاخذ عليه   }َوَمـن ُيـِرد  ِفيـِه ِبِإل 

ٍم ُنِذق ُه ِمن  َعَذاٍب َأِلـيٍم{ فمجرر  الهرم، الهرم فري غ)رهر  مرن البلر ان ال مؤاخرذ  عليره؛ ألنره مرن  [( سرور  الحررج72 ] ِبُظل 



مرات  القص  التي هي  ون العزم، وال مؤاخذ  إال عل  العزم، لكن م ة الهم، مجر  الهم )ؤاخرذ عليره، ال شرك أن 
لقت  ف)ه  أعظم منه فري غ)رهر ، لكرن القصر ص فري الحررم يقرو  بره األكثرر، ش ن م ة عظيم ج ًا، تعظيم القت   وا

ومنهم من يقو   إنه إذا أري  القص ص من شخص )خرج عن الحرم، إذا رفرض أن )خررج يضر)ق عليره، ال يطعرم 
وال يسررق  حترر  )خرررج، فررإذا خرررج اقررتص منرره, وال شررك أن مثرر  هررذا الب عرر  عليرره تعظرريم هررذه البقعررة، وهرري مررن 

، ويبق  أن السؤا  إم  أن يق   بع م القت  ب لكلية في -ج  وع -هللا شع ئر هللا، من تعظيم م  عظمه هللا تعظيم 
م ة، ال القت  ابت اء وال القت  عقوبرة واقتصر ص، أو يقر    إن القتر  المبر ح، القتر  بحقره )جروز فري م رة  غ)رهر ، 

  ه تعظريم شر ن القتر  ف)هر ، مرن أجر   رف مرن تسرو  وح)نئذ  ي ون تعظيم م ة ب لنسبة للقت  نظري، ي ون بس مف
نهر  لرم تحر  ألحر   ر ن قبلري، وال تحر  ألحر  قر     -عليره الصر   والسر م-له نفسه أن يقت  في م رة، النبري    وا 

نم  أحل  لي س عة من نه ر(( ذا  بع ي، وا  هذه الس عة التي أحل  له ه  قت  ف)هر  بحرق أو بغ)رر حرق؟ بحرق، وا 
بحرق )جروز فري م رة   لقصر ص مرثً  نعرم، أو تنف)رذ الحر و  بم رة  غ)رهر ، والقتر  الحررام يحررم فري قلن   إن القت  

م ة وغ)ر م ة، إذًا م  الف ئ  ؟ من يقو  بهذا القو  يقو   إن الف ئ   تعظيم ش ن القت ، ور ع من تسو  له نفسره 
ل ان، يحررم ف)هر  مر  يحررم فري غ)رهر ، ويبر ح أن يقت  في الحرم، وأم  الف ئ   العملية بع  وقوعه هي  غ)ره  من الب

ف)ه  م  )ب ح في غ)ره ، والذ)ن يقولون  إنه  ال تق م الح و ، وال )تقص من المجرم)ن في م ة يست لون بمث  هرذا 
عليرره الصرر   -الحرر ) ، وعلرر   رر  حرر   ابررن حجررر يقررو   وفرري الحرر )  جررواز إيقرر ع القصرر ص فرري الحرررم؛ ألنرره 

م ة، ولم يق) ه بغ)ر الحرم، خطر  برذلك فري م رة يعنري المحررم م رة، وأمر  الحررم وهرو خط  بذلك في  -والس م
أوسررع  ائررر  مررن م ررة )جرروز القصرر ص ف)هرر ، هررذا  رر م ابررن حجررر، لكررن افترررض المسرر لة فرري أن م ررة زا   عررن 

 -جر  وعرر -الحررم، تعر   حر و  الحررم )نحر  اإلشر   ؟ مر  )نحر  اإلشرر    حتر  علر   ر م ابرن حجرر، نعرم هللا 
حرررم م ررة، ومرر  حرررم الحرررم، نقررو   تحررريم الحرررم معررروف، مرر  جرر ء فرري مثرر  هررذا الررنص يشررم  الحرررم، ال يعضرر  
شجره ، يعني ه  هذا خ ص بم ة أو ب لحرم  له؟ ع م فري الحررم  لره، ال يعضر  شرجره  وال )ختلر  خ هر ، هرذا 

ذا   ن م ة أصغر مرن حر و  الحررم فري وقر  مرن األوقر    فقر  ير تي وقر  مرن األوقر   أن ع م في الحرم  له، وا 
م ررة حرر و ه  تتعرر ى الحرررم، فلرريس هررذا حرر ، ورفررع لإلشرر   ، واإلشرر    برر قي، و رر  علرر  أصررله، ف لررذ)ن يقولررون 
بجررواز القصرر ص فرري م ررة وفرري الحرررم يقولررون  إن هررذا بحررق، ومرر   رر ن بحررق ي ررون مطلررو  شرررعً ، يعنرري هررذا 

ً ، فه  من تعظيم هللا إق مة شررع هللا فري الحررم، أو لريس مرن القص ص مطلو  شرعً ، إق مة الح و  مطلوبة شرع
تعظرريم هللا؟ نعررم مررن تعظرريم حرر و  هللا إق متهرر  فرري أي م رر ن  رر ن، هررذه حجررة الجمهررور يقولررون  مرر   ام أذن فيرره 
شرعً ، ب  طل  شرعً ، ب  هو واج  مرن واجبر   الشرريعة، مر  المر نع أن يقر م فري أقر س البقر ع؟ والرذ)ن ي خرذون 

ح )  عل  إط قه يقولون  يض)ق عليه حت  )خرج، فإذا خرج أقيم عليه الح ، ال يطعرم وال يسرق ، ثرم يضرطر ال
للخروج وح)نئذ  يق م عليه الح ، ويبق  أن م ة ش نه  عظيم، سواء قلن  بجواز القص ص، وجواز إق مة الح و ، أو 

 المقصو  أن المس لة خ فية ب)ن أه  العلم.  قلن  ب لقو  اآلخر أنه ال يق م ف)ه  حت  ال يض)ق عليه ف)خرج،
ال يقطع الشجر، وال )ختل  الخ ء، الحشيش ال يحرتش، والشروك أيضرً  ال يقطرع، لقطتهر  ال  ))ال يعضد شجرها((

تح  إال لمنش ، لمن )ري  تعريفهر  وال يملكهر  بحر  ، ولرو حر   عل)هر  الحرو ، ولرو عرفر  سرنة، ومرن قتر  لره قت)ر  
مر  أن يفر ى إذا فهو بخ)رر النظرر  ين، إمر  أن يقتر  هرذا القت)ر  إذا اتفرق العصربة علر  قتلره يقتر ، الرنفس بر لنفس، وا 



ـَوى{تن زلوا عن القت  إل  ال ية، يف ى ب ل ية، أو العفو المطلق ال قت  وال  يرة  ( سرور  619 ] }َوَأن َتع ُفوا  َأق ـَرُب ِللتَّق 
مر  أن يفر ى، هر  نقرو   إ [البقر  مر  أن إمر  أن يقتر  وا  ن هرذا تقسريم أو تخ))رر؟ إمر  أن يقتر  إذا  ر ن القتر  عمر ، وا 

يف ى إذا   ن القت  خط  أو شبه خط ، أو نقو   هذا تخ))ر مرر ه إلر  اختير ر أولير ء المقترو ، إمر  أن يقتلروا ق تر  
ال تخ))ر؟ تقسيم وتنويع يعني نوع  يقت  في قتر  العمر ، و  نروع يفر ى فري ص حبهم، أو ي خذوا  )ته؟ ه ه؟ تفص)  وا 

  مرن قتر  لره قت)ر  فهرو قت  الخط  وشبه الخط ، أو نقو   هو تخ))ر وهو بخ)ر النظرين، نعرم تخ))رر، ولرذا قر    
م  الف ئ   من قولن   تخ))ر أو تفص)  تقسيم؟ مت  تظهر ف ئ   الخر ف؟ ألن مرن أهر  العلرم مرن  بخ)ر النظرين((

أولير ء المقترو  عرن القتر  إلر  ال يرة ورفرض الق تر  )ر فع ال يرة )لرزم  يقو   إن قت  العمر  فيره القتر ، لكرن إذا تنر ز 
ال م  )لزم؟ نعم؟ إذا قلن   تخ))ر والمخ)ر أولي ء المقترو  )لرزم الق تر  بر فع ال يرة، لكرن إذا قلنر   تفصر) ، وهرو أن  وا 

أخررذ ال يررة مررن برر    المقتررو  عمرر ًا يقترر ، وال ت خررذ ال يررة إال برضرر ه، برضرر  الطرررف)ن، إذا اتفقرر  علرر  ذلررك في ررون 
ال م  هو واضح؟ ألنن  إم  أن نقو   إم  أن يقت   الصلح، والمقتو  خط ء أو شبه عم  فيه ال ية، الك م واضح وا 
م  أن يف ى، فه  الخي ر يقتضي أن أولي ء ال م لهم أن )تن زلوا إل  ال ية، ولو لم )ررض الق تر ؟ بمعنر   أو ي قت  وا 

ال أنه لو ق)   أن  ق ت  عفون  ع ن القت  نري  ال ية، ق    أن  وهللا م  عن ي  ية، تبون الرقبرة هرذا عنر  م، )لرزم وا 
الضررم)ر يعررو  علرر  مررن؟ نعررم؟ أوليرر ء المقتررو ، فهررو بخ)ررر  ))مــن قتــل لــه قتيــل فهــو بخيــر النظــرين((مرر  )لررزم؟ 

م  أن يف ى، فإذا ق    أن  وهللا مر  عنر ي اسرتع ا ، مر  عنر ي   يرة، وقتر  العمر  ال يرة علر  النظرين إم  أن يقت  وا 
من؟ عل  الع ق ، أو في م   الق ت ؟ في م   الق ت ، ق    أن  وهللا م  عن ي اسرتع ا  أ فرع م ئرة ألرف، مر  عنر ي 
ال مر  )لرزم؟ مقتضر  السري ق فهرو  ال هرذه الرقبرة موجرو  ، )لرزم وا  شيء، إم  يسمحون ب لكليرة بر   راهرم بر  قتر ، وا 

مقتررو  هررو الررذي )خترر ر، وح)نئررذ  تكررون إمرر  أن يقتلرروه أو يفرر ى، برر لتخ))ر، ومررن أهرر  بخ)ررر النظرررين، يعنرري ولرري ال
العلم من يقو   إنه للتقسيم، وعل  هذا إذا رفض الق ت  عم ًا  فع ال ية ليس لهرم إال القتر ، ويتصرور أن اإلنسر ن 

لرم نسرمع عرن مقتولنر  إال )رفض ) فع ال ية، م  )تصور؟ )تصور )رفض ال ية، ال سيم  إذا رفعر  عليره، يقولرون  
إذا  فع مل)ون مثً ، نعم، ف)تصور، ه  نقو   )لزم ب فع م  )ري ون؟ أو نقو   عليه أن ) فع ال ية المقررر  شررعً ، 
وم  زا  عل  ذلرك ال بر  مرن اتفر ق الطررف)ن؟ أمر   ونره يعر   إلر  ال يرة فبرضر  ولري المقترو ،  مر  هرو ظر هر هرذا 

 الح ) . 
وفري هرذا  "فقـال: يـا رسـول هللا اكتبـوا لـي"بر لوقف والر رج  ب لهر ء "لـيمن يقـال لـه: أبـو شـاه"فقام رجل مـن أهـل ا

 الحرص عل   ت بة العلم وتق)) ه. 
 فررررررررررررررر لعلم صررررررررررررررر)  والكت برررررررررررررررة ق)ررررررررررررررر ه

 

 ق)رررررررررررر  صرررررررررررر)و ك ب لحبرررررررررررر   الواثقررررررررررررة 
 

 يقو   
 ج  فمررررررررررن الحم قررررررررررة أن تصرررررررررر)  غزالررررررررررة

 وتتر هرررررررررررر  برررررررررررر)ن الخ ئررررررررررررق ط لقررررررررررررة 
 

م غ)رن  عل  أن مر بعض الفوائ  التي م   ون ه  نذ ر أص  الف ئ   نري  مراجعته  خ ص  م ن م،  م ن من ، ون 
فر ، وين تج ه  في بطون هذه الكت ؟  )ف تقف عل)هر ؟ لكرن لرو أنر  ق)ر   وجر ته  فري أي وقر ، وهنر  طلر  

، ففي -  والس معليه الص -أن تكت  له هذه الخطبة التي سمعه  من النبي  -عليه الص   والس م-من النبي 
 هذا مشروعية  ت بة العلم. 



وهررذا إذن ب لكت بررة بعرر  المنررع منهرر ، فقرر  ثبرر  فرري  "))اكتبــوا ألبــي شــاه((: -عليــه الصــالة والســالم-"فقــال النبــي 
  ال تكتبروا عنري شر)ئً  قر     -عليره الصر   والسر م-مرن حر )  أبري سرع)  أن النبري  -صرحيح مسرلم-الصحيح 

إذًا فيرره إذن    اكتبرروا ألبرري شرر ه((وهررذا غ)ررر القرررآن، وقرر       شرر)ئً  غ)ررر القرررآن فليمحرره((سرروى القرررآن، ومررن  ترر
ب لكت بررة بعرر  المنررع، ثررم تترر بع اإلذن، وأجمررع النرر س علرر  الكت بررة، ونفررع هللا ب لكت بررة، وق)رر   العلرروم، ولرروال الكت بررة 

  الح فظررة قبرر  الكت بررة قويررة؛ ألن لضرر ع  ث)ررر مررن العلررم، نعررم صرر ر  الكت بررة علرر  حسرر   الح فظررة، يعنرري   نرر
الن س يعتم ون عل)ه ، ثم بع  ذلك لم  أذن ب لكت بة ال شك أن له  مر و  عل  الحفظ، وهذا    إنس ن ) ر ره مرن 
نفسه، يعني إذا ق   لك زم)لك قب  الجواال   أنر  رقمري  رذا، وأنر  حرريص عليره إن  تبتره ال بر  تراجرع الم ترو  

ذا حفظته خ  ص م  تنس ه، وال شك أن الكت بة له  أثر عل  الحفظ، ويبق  أن ف)ه  نفع عظيم، وق  لن تحفظه، وا 
 بم   تبه العلم ء في مصنف تهم وم ون تهم.  -ج  وع -نفع هللا 

وفي رواية   "فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا"نب  معروف ط)  الرائحة  "ثم قال العباس: يا رسول هللا إال اإلذخر"
صـلى هللا -"فقـال رسـول هللا )وق ون به الن ر، ويجعلونه في خلر  الب)رو  والسرقوف فري القبرور، نعرم  لق)نن ، يعني
فقر    ير  رسرو  هللا إال اإلذخرر، ثرم  -عليه الصر   والسر م-ق م العب س عم النبي  "))إال اإلذخر((: -عليه وسلم

هرر  هرذا مج ملررة لعمره، يعنرري لمرر   اإلذخرر((  إال   -صررل  هللا عليره وسررلم-ذ رر علررة االسرتثن ء، فقرر   رسرو  هللا 
في الح )  ه  في ب لره أن يسرتثني أو هرذا اسرتثن ء تلق)نري؟ يعنري  مر  )رتكلم  -عليه الص   والس م-تكلم النبي 

، اسررتثن ء تلق)نري، فرإذا قرر   ذلرك نفعره، وهنرر  قر    إال اإلذخرر، فقرر   -إن شر ء هللا-شرخص ب ر م يقرو  ق ئرر   قر  
يعنري هر  هرذه مج ملرة لعمره؟ ال، والمقررر عنر  أهر  العلرم أن    إال اإلذخر((  -هللا عليه وسلمصل  -رسو  هللا 

له أن )جته ، فلمر  رأى حر جتهم إلر  اسرتثن ء اإلذخرر اسرتثن ه، لهرم ح جرة، وذ رر   -عليه الص   والس م-النبي 
عليرره -ن يقولرون  إنره ال )جتهر ، النبري اسرتثن ه، ومرنهم..، الرذ) -عليره الصر   والسر م-العلرة، واقتنرع منهر  النبري 

   إال اإلذخررر((ال )جتهر ، الررذ)ن يقولرون بهرذا القررو  يقولرون  نرز  الروحي فررورًا ب السرتثن ء فقر     -الصر   والسر م
هي قو  الجمهور، لره أن )جتهر ، لكنره ال يقرر علر   -عليه الص   والس م-وعل     ح   مس لة االجته   منه 

وعوترر  ف)هرر ، والمسرر لة معروفررة عنرر  أهرر   -عليرره الصرر   والسرر م-برر ر اجتهرر  ف)هرر  النبرري  الخطرر ، وقصررة أسرررى 
 العلم، نعم.

أنه استشار الناس في إمالص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت  -رضي هللا عنه-عن عمر بن الخطاب 
فشـهد معـه محمـد  شـهد معـك"تني بمـن يائ" :عبد أو أمة، فقال قضى فيها بغرة -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

مالص المرأة أن تلقي جنينها ميتا .  بن مسلمة، وا 
قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت أحداهما األخرى بحجر، فقتلتها وما في  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

ديـة  أن -صـلى هللا عليـه وسـلم-فقضى رسـول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-بطنها، فاختصموا إلى رسول هللا 
جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولـدها ومـن معهـم، فقـام حمـل بـن النابغـة 

فقـال رسـول  ،فمثـل ذلـك يطـل ؟يا رسول هللا كيف أغرم من ال شرب وال أكل، وال نطق وال اسـتهل :الهذلي فقال
 ن أجل سجعه الذي سجع.م ))إنما هو من إخوان الكهان(( :-صلى هللا عليه وسلم-هللا 

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 



يعنري إسررق ط المرررأ   أنــه استشـار النــاس فــي إمــالص المــرأة" -رضــي هللا تعــالى عنــه-"وعـن عمــر بــن الخطــاب 
، إجه ض مثً  بسب ، اعت ى عل)هر  شرخص بفعر  أو ته )ر  مرثً ، ومر  أكثرر  جن)نه  قب  تم مه م)تً  ب عت اء معت  

ث  هذا في المستشفي   وغ)ره ، يصرف له  ع ج خط  مثً  فيسق  الجنر)ن، أو يقررر تقريرر خر طئ م  يحص  م
ال فيره شريء  من قب  طب) ، ويقرر أنه يسق  هرذا الجنر)ن، أو )جتهر  اجتهر   خر طئ فيقرو   الجنر)ن فيره تشرويه وا 

ه بر لخبر  والمعرفرة، بعرض النر س ف سقطيه،    هذه ال تجوز، وف)ه  ال ية المذ ور ، إذا لرم ي رن الطب)ر  مشرهو  لر
ذا لرم ي رن مرن أهر  الفرن، وأهر  الشر ن آثر ره تلزمره، أو ضرربه  أو تسرب  فري إسرق طه   )جته  اجته  ا  خ طئة، وا 
الجن)ن، عمر بن الخط   استش ر الن س في إم ص المرأ ، المس لة شورى في األح  م الشررعية؟ وش رأي رم؟ أو 

من أص  شرعي في المس لة؟ يعني  مر  يقر   عنر  بحر  مسر لة  مر  تحفظرون المقصو  به معرفة من عن ه شيء 
فرري هررذه المسرر لة؟ مررن عنرر ه شرريء مررن الكترر   والسررنة )رر لي برره، والررذي يحفررظ قررو  لرربعض أهرر  العلررم )رر لي برره، 

 والن س )ذ رون م  عن هم، وهذا موجو  في الق يم والح ) . 
صـلى هللا عليـه -: شـهدت النبـي -رضـي هللا عنـه-ن شعبة "استشار الناس في إمالص المرأة، فقال المغيرة ب

اعتر ى شرخص علر  امررأ  ف سرقط  جن)نهر  م)ترً  قر  تبر)ن فيره خلرق اإلنسر ن  قضى فيه بغرة عبد أو أمـة" -وسلم
يغرم  )ته عشر  ية أمه، غر ، عب  أو أمة، عب  أو ول)  ، وقيمته  خمس مرن اإلبر ، شره  المغ)رر  برن شرعبة عنر  

هررو صرر ح  التحررري والتثبرر  فرري الرر )ن،  -رضرري هللا عنرره- ، والمغ)ررر  صررح بي جل)رر ، وعمررر عمررر بررن الخطرر 
صرر ح  الحيطررة، فقرر    "لترر ت)ن بمررن يشرره  معررك" هرر   واحرر  يشرره  معررك، وهررذا مررن تحررري عمررر وتثبترره؛ ألن ال 

ذا تس ه  الن س في هذا الب  -عليه الص   والس م-)تط و  الن س عل  التح ) ، عن النبي  ض ع ال )ن،  ، وا 
فلرروال احتيرر ط عمررر مثرر  هررذا االحتيرر ط، وأخررذه علرر  أ)رر ي النرر س، وال برر  أن )وجرر  فرري األمررة أهرر  تحررري وتثبرر  
واحتي ط، لو تت بع الن س  لهم عل  التس ه  والتيس)ر انتهوا الن س، )تس هلون في هذا، وهذا يفتر)هم ب لتسر ه  فري 

سرر، ويخرجرون مرن الر )ن وهرم ال يشرعرون، أقرو   ال بر  أن )وجر  هذا، وهذا يقو  لهم  هذا األمر سه ، وال )ن ي
ال هرر  عمررر ال  -رضري هللا عنرره-فري األمررة مثرر  عمررر  مررن أهرر  التحرري والتثبرر ، وحمرر  النرر س علر  العزيمررة، وا 

يقب  الخبر إال إذا تع    طرقه؟ ليس بصحيح، المعتزلة استغلوا مث  هذا االحتي ط من عمر، قر لوا  خبرر الواحر  
ذا ال ي قب ، ال ب  أن تتع   الطرق، وقرروه في  تبهم، قرروا هرذا فري  تربهم، ور  علر)هم أهر  السرنة برر و  قويرة، وا 

ر  أه  السنة عل  المعتزلة ه  هم )ر ون عل  عمر ص ح  التحري والتثب ؟ أب ًا، عمر يقبر  األخبر ر مرن قبر  
علرر  التثبرر ، لمرر  اسررت ذن أبررو موسرر  علرر  واحرر ، لكررن ال برر  أن )وجرر  منرره بعررض التصرررف   الترري تحمرر  النرر س 

أحررر  م  ليسرررت ذن  قررر     -عليررره الصررر   والسررر م-عمررر ث ثرررً  ثرررم انصررررف،  عررر ه فقررر    اسرررت ذن  ث ثررً ، والنبررري 
ق    لت ت)ن بمن يشه  لك، مث  هذا، فشه  له أبو سع)  الخ ري، والقصة في الصحيح،  هذه، ه  نقرو    (( ً ث ث

؟ عمررر يحترر ط للسررنة، ويقبرر  خبررر الواحرر ، لكررن أحي نررً  يحترر ج إلرر  أن )ت كرر ، وال برر  أن إن عمررر )ررر  خبررر الواحرر 
-)تحرى، وال ب  أن )ربي الن س عل  هذا، عل  هذا التحري والتثب ، فإذا ر  ن  عل  المعتزلة ال نر  علر  عمرر 

لم علرر  مررن يشررترط ، صرر ح  التحررري والتثبرر  والحيطررة للرر )ن، مثرر  مرر  ق)رر  فرري ر  اإلمرر م مسرر-رضرري هللا عنرره
اللق ء، وشنع عليه، ووصفه ب لب عة، والقو  مبتر ع ومختررع، والقرو  يقرو  بره البخر ري، علر  مر  نقر  عنره مرن..، 
واستف ض عنه علر  ألسرنة أهر  العلرم، هر  نقرو   إن مسرلم )رر  علر  البخر ري وهرو شر)خه؟ ولروال البخر ري مر  راح 



، وتثب  -رحمه هللا تع ل -مبت ع، )ري  أن )ج)ر احتي ط البخ ري )ر  عل   -رحمه هللا-مسلم وال ج ء، ال، مسلم 
البخ ري لر  السنة، )ري  أن )نفذ إل  تحق)ق ب عته من خ   احتي ط البخر ري، والمعتزلرة نفرذوا إلر  تقريرر بر عتهم 

ذا ر  مسرلم علر  هرذا المبتر ع الرذي  )رير  أن من خ   قو  عمرر، فرإذا ر  نر  علر  المعتزلرة ال نرر  علر  عمرر، وا 
 في ر  السنة فهو ال )ر  عل  البخ ري. -رحمه هللا-يستغ  احتي ط البخ ري 

قال: اقتتلت امرأتان مـن هـذيل فرمـت أحـداهما األخـرى بحجـر فقتلتهـا، ومـا  -رضي هللا عنه-"وعن أبي هريرة 
ن ديــة أ -صــلى هللا عليــه وســلم-، فقضــى رســول -عليــه الصــالة والســالم-فــي بطنهــا فاختصــموا إلــى النبــي 

قتلتهرر  ومرر  فرري بطنهرر ، رمرر  إحرر اهم  األخرررى  جنينهــا غــرة عبــد أو وليــدة، وقضــى بديــة المــرأة علــى عاقلتهــا"
أن  يرة  -صل  هللا عليه وسرلم-بحجر، قت  عم  هذا أو شبه عم ؟ نعم؟ هن  قتلته  ف ختصموا، قض  رسو  هللا 

ألن  "وورثهـا ولـدها ومـن معهـم"  ع قلرة الق تلرة الجن)ن غر  عب  أو ول)  ، وقضر  ب يرة المررأ  علر  ع قلتهر ، علر
وهو مط لر   "فقام حمل بن النابغة الهذلي"هذا قت  شبه عم ؛ ألنه  رأ  أن هذا الحجر م  يقت ، فهو شبه عم  

"كيـف أغـرم مـن ) افع عن نفسه، )ري  أن ال ) فع شريء  "فقال: يا رسول هللا كيف أغرم؟"ب ل ية، هو من الع قلة 
يعنرري مرر   "مــن ال شــرب وال أكــل، وال نطــق وال اســتهل"" مررن الرربطن طرر ح مرر  بعرر  صرر ر شرريء أكــل؟ال شــرب وال 

" )هر ر، هرذا مر  يسرتحق  يرة، هرذا مثر  قطعرة  م أو قطعرة لحرم مر  لهر  "فمثل ذلـك يطـلصرخ، وال أتكلم وال شيء 
مـن أجـل سـجعه  ن(())إنمـا هـو مـن إخـوان الكهـا: -عليـه الصـالة والسـالم-"فمثل ذلك يطل، فقال النبي قيمرة 

ن  ر ن  الذي سجع" السجع إذا أ سرتعم  فري إبطر   الحرق  مر  هنر ، ونصرر الب طر  مرذموم، يشربه سرجع الكهر ن، وا 
السجع في بي ن الحق، ونصر الحق مطلو ؛ ألنه   م، اللهم إني أعوذ بك مرن قلر  ال )خشرع، وعر)ن ال تر مع، 

، لكنرره غ)ررر متكلررف، ويرررا  برره إقرررار -لصرر   والسرر معليرره ا-و عرر ء ال يسررمع، أسررج ع، وجرر ء السررجع فرري   مرره 
نمر  )رذم السرجع إذا  ر ن لنصرر الب طر    لبير ن  حق قه ال إبط له  م  هنر ، وا  وهرو    إن مرن البير ن لسرحرًا((الحق وا 

ن  رر ن فرري نصررر الب طرر  فهررو مررذموم،  يحتمرر  معن)رر)ن المرر ح والررذم، فررإن  رر ن فرري نصررر الحررق ف لبيرر ن ممرر وح، وا 
 نعم.

ه، فاختصـما تـاأن رجال  عـض يـد رجـل فنـزع يـده مـن فمـه فوقعـت ثني -رضي هللا عنه-ان بن حصين عن عمر 
 .))يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب ال دية لك((فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-إلى النبي 

منـه فـي هـذا المسـجد، ومـا نسـينا  -رضـي هللا عنـه-وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حـدثنا جنـدب 
صـلى -قـال: قـال رسـول هللا  -صلى هللا عليه وسـلم-حديثا ، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول هللا 

الـدم حتـى  أ))كان فيمن كـان قـبلكم رجـل بـه جـرح فجـزع فأخـذ سـكينا  فحـز بهـا يـده، فمـا رقـ: -هللا عليه وسلم
 .: عبدي بادرني بنفسه، حرمت عليه الجنة((-عز وجل-مات، قال هللا 

   -رحمه هللا تع ل -عم، يقو  المؤلف ن
يعنري مرن مقتضر  الر ف ع  أن رجال  عض يد رجل فنـزع يـده مـن فيـه" -رضي هللا عنه-"عن عمران بن حصين 

عن النفس،  عن النفس أن )نزع ) ه، رج  عض )  رج  فنزع ) ه من فيه، فوقع  ثن)ت ه، هذا مم  يقتضيه ال ف ع
عليــه الصــالة -"فاختصــما إلــى النبــي يطلرر  يطلرر  بجميررع مرر  يعرر)ن عليرره  والرر ف ع عررن الررنفس مطلررو ، ولررذا مرر 

فمرن أتلرف شر)ئً  بسرب   ف عره عرن  "))يعض أحدكم أخاه كما يعـض الفحـل، اذهـب ال ديـة لـك((فقال:  -والسالم



نفسرره ال يضررمن، لكررن إذا أتلررف شرر)ئً  بسررب   ف عرره عررن غ)ررره يضررمن، هنرر  الحرر )  )رر   علرر  أن مرر  تلررف بسررب  
ن النفس فإنه ه ر ال  ية فيه، ج ء )ختصم )بي ال ية المقرر  للثن ي ، يعني وش تتصور أن اإلنس ن )بي ال ف ع ع

يعنرري ومررع ذلررك )نتظررر حترر  تسررمح نفسرره   يعررض أحرر  م أخرر ه  مرر  يعررض الفحرر (( يصرربر حترر  )رسررله ويطلقرره؟ 
  فرري  ونرره عررض )رر  الرجرر  ألنرره معترر ، ظرر لم ولرريس لعرررق ظرر لم حررق، السررب   اذهرر  ال  يررة لررك(()تر رره؟ ال، ال 

أصررله  غضرر   لمررة أو شرربهه ، جرر ء وعررض )رر  الرجرر ، اختصررم  عنرر   لمررة أو شرربهه  وحضررر الشرريط ن فعضرره، 
فعل  اإلنس ن أن ال يسترس  مع خطوا  الشيط ن، وتسويله وتزي)نه، وعليه أن ي تم غيظه، ولرذا جر ء  الوصرية 

ال م  الذي جعله يعض )  أخي   ال تغض ((النبوية   ه؟ ه  يق    إنه يمزح؟ يعضه يمزح؟ عض ) ه ونزع ) ه وا 
من فيه ال ب ، لو ج ء شخص وعصر )  آخر هذا  ث)ر م  يحص  ب)ن الشب   في المزح، يمسك ) ه ويعصره ، 
ثرررم )تصررررف ذاك تصررررف مرررن ال شرررعور فيضرررر  وجهررره، أو يفقررر  ع)نررره مرررن ال شرررعور، يعنررري هرررذه ممررر  )تطلبررره 

 مع مقت ، أو مع شيء ال يم ن الصبر معه، فمث  هذا )ه ر ال  ية له.التخلص، فضً  عن  ونه يمس ه 
 يقو   

 "حدثنا جندب"، يقو   -رحمه هللا تع ل -اإلم م س)  من س  ا  الت بع)ن  "وعن الحسن بن أبي الحسن البصري"
الحسرن عررف )ؤ ر  الحسرن أنره ح ثره، لمر ذا؟ ألن  "في هـذا المسـجد"جن   بن عب  هللا بن سفي ن البجلي يقرو   

ب لت ليس، ويتفنن أحي نً  في الت ليس، فيقو   ح ثن  أبو هرير  مثً  وهو م  سمع أب  هرير ، إنم  ح   قومه، ف)ري  
 "ومـا نسـينا منـه حـديثا "يعني ب لت ك)  وأن  موجرو   "حدثنا جندب في هذا المسجد"أن )ؤ   أنه سمعه منه مب شر  

"ومـا لحفر ظ، ولرذا يقرو  أنرس برن م لرك  سرلوا الحسرن فإنره قر  حفرظ ونسر)ن  يعني ضبطن  وأتقن ، ولذا الحسرن مرن ا
ح شر  و ر  أن  "-صـلى هللا عليـه وسـلم-نسينا منه حديثا ، وما نخشى أن يكون جنـدب كـذب علـى رسـول هللا 

س، ، وهم أعلم الن س، وأورع الن س، وأتق  الن س، وأزه  النر -عليه الص   والس م-ي ذ  الصح بي عل  النبي 
))كان فيمن كان : -صلى هللا عليه وسلم-"قال: قال رسول هللا  -صل  هللا عليه وسلم-وأتبع الن س لرسو  هللا 

فرري )رر ه جرررح مرر  صرربر، مررن شرر   األلررم أخررذ سرر )نً  فحررز بهرر  )رر ه، هرر  )تصررور أن  "قــبلكم رجــل بــه جــرح فجــزع((
))حز بها يده فما رقأ الدم ذا التصرف فم   الجرح )خف ألمه إذا قطع ) ه أو )زي ؟ ال، )زي  ب  شك، تصرف ه

فر   حرمت عليه الجنـة((، ))بادرني عبدي بنفسهيعني في الح )  الق سي   ((-عز وجل-حتى مات، قال هللا 
)جوز له أن )ب شر قت  نفسه، وال )وج  في النصوص م  )   عل  أن المسلم )جوز له أن )ب شر قتر  نفسره، نعرم 

ن له أن )تسب  في قت  نفسه إذا ترت  عل  هذا التسب  مصلحة أعظم، لكن )ب شر في النصوص م  )   عل  أ
قت  نفسه م  )وج  في النصوص م  )   عليه، ط)  شخص ل غ، ل غته حية في أصبعه في بر، لو تر ه سررى 

ال م  ي ثم؟ يقو   أصبر عل   السم إل  بقية ب نه م ذا يصنع؟ اجته  في وقته  فج ء ب لف س فقطع األصبع ي ثم وا 
ال م، وأمسك في طرف األصبع حت  أص ، لكن السم ب)روح، يعني ليس اله ف مرن هرذا أنره يمرو ، إنمر  قصر ه 
أن يحي ، نعم ق  )جته  اإلنس ن اجته  ًا )و ي بحي ته لكن حسبه أن )جته ، لكن اإلش    في  ونه )بر  ر بنفسره، 

ال )جروز لإلنسر ن  حرمر  عليره الجنرة((ني عبر ي بنفسره بر  ر     -عرز وجر -ف)ب شر قت  نفسه  م  هن ، ق   هللا 
بح   أن )تصرف بنفسه، ولذا ال )جوز له أن )تبرع بشيء من أعض ئه؛ ألنه ال يملرك مرن أعضر ئه شريء، ط)ر  
هرر  يقترر  الح)رروان فضررً  عررن اإلنسرر ن لكونرره )تضرررر مررن البقرر ء فرري الحيرر  ؟ شرر   مريضررة، وم)ئرروس مررن شررف ئه ، 



، تبي تقت  وترم ، ه  نقرو   إن هرذا مرن بر   إراحتهر ، أو نقرو   إنره تعر  علر  هرذه الرنفس وتقت  لغ)ر م  م كلة
بغ)ررر حررق، وال )جرروز القترر  لغ)ررر م كلررة؟ قترر  الح)رروان لغ)ررر م كلررة ال )جرروز، وقرر  مثرر  هررذا برر  أعظررم إذا قررررر 

ئة، وأحي نً  يقرررون األطب ء أن هذا المريض الذي يعيش عل  األجهز  م)  م) ، يعني م)  تسعة وتسع)ن ب لم 
أنه م)   م غيً ، يعني أنه م)  م ئة ب لم ئة، فه  نقو   لهم أن يسحبوا األجهز  عنه ل)ريحوه، ويريحوا من )تر   
لزي رته والعن ية به، نقو   م   ام  الروح في الجس  ال )جوز ألح    ئنً  من   ن أن )تسب  في وف ته، هو مسلم 

)رر  عليره مر  فقر ه مرن  -جر  وعر -أن )تسب  في إنه ء حي تره، ومر  )ر ريك أن هللا   م  الحقوق، ال )جوز ألح  
شعور، وهذا ح ص  يقرر األطب ء أنه م)   م غيً ، وأنه خ ص بس حر جز م ر ن مقعر  وأجهرز  والنر س بح جرة، 

رق ب نره فر  والذي حص  قض ي  ن  ر  ج ًا أنه ع    له الحي  ، فهو مسلم   م  الحقروق، مر   امر  روحره لرم تفر 
)جرروز التعرر ي عليرره، وقرر  مثرر  هررذا فيمرر  لررو ت عرررض لرره بقترر  خطرر ، شررخص يمشرري فضررر  السررلك برجلرره وهررو مرر  
 ري انفصر  الكهرر  فمرر   الرجر ، نقررو   هرذا ق ترر ، لكرن ق ترر  خطر ، والثرر ني متعمر ، لكررن عر   )بقرر  النظرر فرري 

واجتهر  ، لكنره )بقر  أنره مسرلم روحره فري ب نره لره تق )ر الخط  والعم  وشبهه، وه  يق   به أو ال يق  ؟ مح  نظر 
  م  الحقوق والموازنة ب)نه وب)ن مرريض أرجر  منره، وهرذه المسر لة التري يسر   عنهر   ث)ررًا، مرريض م سرك سررير 
وم سررك أجهررز  مررن سررن)ن، خمررس أو عشررر سررن)ن، وهررو علرر  هررذه الح لررة، جرر ء مررريض إذا أسررعف بهررذه األجهررز  

وهذا م)ئوس منه بنسبة تسعة وتسع)ن ب لم ئرة، نعرم هرذا محر  نظرر واجتهر  ، أمر  إذا  يشف  بنسبة سبع)ن ب لم ئة،
لم )وج  غ)ره ف  )جوز بح   أن تفص  عنره األجهرز ، إذا جئنر  بمرريض نسربة الشرف ء عنر ه سربع)ن ب لم ئرة، وهرذا 

  .نسبة الشف ء واح  ب لم ئة يق م عليه م  نسبته سبع)ن؛ ألن المس لة مس لة مص لح ومف س
 وهللا أعلم وصل  هللا عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ،الحمد هلل رب العالمين

 والسامعين.لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم أغفر 
 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

  الحدود :كتاب
-جتووا المدينـة، فـأمر لهـم النبـي افـ ل أو عرينـةقال: قدم ناس مـن عكـ -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك 
-قتلوا راعي النبـي فلما صحوا ، فانطلقوابلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها،  -صلى هللا عليه وسلم

فلمـا ارتفـع النهـار جـيء  ،فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم ،النعم اواستاقو  - عليه وسلمصلى هللا
 :بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسـمرت أعيـنهم، وتركـوا فـي الحـرة يستسـقون فـال يسـقون، قـال أبـو قالبـة

 الجماعة. هأخرج .وحاربوا هللا ورسوله ،فهؤالء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم
 .كتها إذا لم توافقأوكانت موافقة، واستوب اجتويت البالد إذا كرهتها

الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. يقو  
  -رحمه هللا تع ل -المؤلف 

 كتاب: الحدود
شرر)ئ)ن، وسررم)  هررذه العقوبرر   المقرر ر  فرري الشررريعة حرر و ًا  الحرر و   جمررع حرر ، وأصررله الف صرر ، ومرر  يحجررز برر)ن

-ألنه  تمنع وتحجز  ون المرتك  وارتك به  ب)ن المسلم وب)ن ارتك به ؛ ألنه  تمنعره وتحجرزه وتحرو   ونره، يقرو  
  -رحمه هللا تع ل 

  وعرينرة، فري روايرة بر لواو  مرن ع ر قال: قدم ناس مـن عكـل أو عرينـة" -رضي هللا عنه-"عن أنس بن مالك 
ـــة"وجررر ء فررري بعرررض الروايررر    أنهرررم  ررر نوا أربعرررة مرررن عرينرررة وث ثرررة مرررن ع ررر   ـــاجتووا المدين يعنررري  رهوهررر   "ف

واستوبؤه ، ولم تن سبهم، يعني جو الم )نة م  ن سبهم، فحص  لهم م  حص  من المرض في بطونهم، فع ج مث  
عليـه -"أمـر لهـم النبـي  -عليره الصر   والسر م-هؤالء إذا حص  الوب ء لمث  هرؤالء فري البطرون مر  فعلره النبري 

ومر  زا  النر س )تر اوون بلربن  "وأمـرهم أن يشـربوا مـن أبوالهـا وألبانهـا"نير ق ف)هر  ألبر ن  بلقـاح" -الصالة والسالم
اإلب  المخلوط بشيء من بوله، وهو ن فع لمرض البطن، م  زا  الن س )ت اوون به، وق  )تضرر اإلنس ن في أو  

لم يعت  شر  لربن اإلبر ، لكنره بعر  ذلرك يشرف  بره؛ ألنره عر ج نبروي، والحر )  فري الصرحيح)ن، هرؤالء األمر إذا 
لمرر  حصرر  لهررم المرررض بسررب  تغ)ررر الجررو علرر)هم؛ ألن مرر   رر  إنسرر ن )ن سرربه  رر  جررو، فهررؤالء لمرر  قرر موا الم )نررة 

هررذا العرر ج، فرر مر لهررم  -معليرره الصرر   والسرر -اجتووهرر ، وأصرر)بوا بهررذا الرر اء فرري بطررونهم، فوصررف لهررم النبرري 



ب للق ح من هذه اإلب ، وأمرهم أن يشربوا من أبواله  وألب نه ، والبو  بو  م  )ؤ   لحمه ط هر، ب ل)  هذا الح )  
ط ف عل  البع)ر، وال )ؤمن أن )بو  في المسج ، لوال أن بوله  -عليه الص   والس م-وغ)ره من األ لة، والنبي 

أمر بشربه ، وأذن ب لص   في مرابض الغنم،    هذا )   عل  طهر ر  برو  مر  )ؤ ر   ط هر م  ط ف عليه، وهن 
نمر  أذن النبري  ب لشرر  منهر   -عليره الصر   والسر م-لحمه وألب نه ، ومن أه  العلم من )رى أن أبواله  نجسرة، وا 

والنجس  وال ت اووا بحرام((  ت اووا عب   هللا، ع ج؛ ألنه ع ج، الضرور   ع  إليه، لكن  م  ج ء في الح )   
 فروا  "فلما صحوا"يصنعون م  أمرهم به  "فانطلقوا"حرام ) خ  في الممنوع، وأمرهم أن يشربوا من أبواله  وألب نه  

، ويقر مون لره مر  -عليره الصر   والسر م-، ثرم يقر مون إلر  النبري -جر  وعر -هذه النعمة، وب   أن يشر روا هللا 
 "واستاقوا النعم"قتلوا الراعي  "-عليه الصالة والسالم-"فلما صحوا قتلوا راعي النبي رام يستحقه من التق )ر واإلك

، لم  ع ف هم هللا   ن الواجر  علر)هم الشر ر، والشر ر الزم لكر  مسرلم -نس   هللا الس مة والع فية-هؤالء قوم لئ م 
جر ء  فـي أول النهـار" -ه الصـالة والسـالمعلي-"لما صحوا قتلوا الراعي، واستاقوا النعم، فجاء الخبر إلى النبي 

فــي  -عليـه الصـالة والسـالم-"فبعـث النبــي برر ن هرؤالء فعلروا مر  فعلروا  -عليره الصر   والسر م-مرن )خبرر النبري 
ارتفررع النهرر ر يعنرري  "فلمــا ارتفــع النهــار جــيء بهــم"وفرري روايررة  بعرر  عشرررين رجررً  مرن شررب   األنصرر ر  آثــارهم"

 -عليــه الصــالة والســالم-"فــأمر بهــم سرربعة وبعرر  لهررم عشرررين، فجرريء بهررم  انتصررف الضررح ، جرريء بهررم، هررم
"قطعـت  ألنهم قتلوا و فروا النعمة، أو ارت وا عن اإلس م  م  سي تي في   م أبري ق برة فقطعت أيديهم وأرجلهم"

وفري  وفري روايرة  سرمل ، جريء بمسر م)ر أحم)ر  ب لنر ر ف حلر  بهر  ع)رونهم،أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعيـنهم" 
 "وتركـوا فـي الحـرة"رواية  فقئ  أع)نهم؛ ألنهم فعلروا ذلرك بر لراعي نسر   هللا السر مة والع فيرة، مثلروا بره فمثر  بهرم 

حتر  مر توا، وهرذا  "يستسـقون فـال يسـقون"المعروفة ب لم )نة الحر  الشررقية والغربيرة التري تكسروه  الحجر ر  السرو  
}ِإنََّمـا ح مهم ح م قط ع الطريرق، وجر ء ح مهرم فري سرور  الم ئر   جزاء المح ر ، هؤالء مح ربون، قط ع طريق، 

ا َأن ُيَقتَُّلوا  َأو  ُيَصلَُّبوا  َأو  تُ  ِض َفَساد  َن ِفي اأَلر  َعو  ـن  َجزَاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن َّللا َ َوَرُسوَلُه َوَيس  ُجُلُهم مِ  ِديِهم  َوَأر  َقطََّع َأي 
أو( هررذه خرر ف برر)ن أهرر  العلررم هرر  هرري للتقسرريم والتنويررع أو هرري للتخ))ررر؟ واإلمرر م و  [( سررور  الم ئرر  44 ] ِخــالٍف{

مخ)ر ف)هم ب)ن أن يقتلهم أو يقطع أ) )هم وأرجلهم أو يصلبهم؟ المقصو  أن هذا مرر ه إلر  اجتهر   اإلمر م، ومرنهم 
لرم يفعر  ذلرك لرم  من يقو   إنه  للتنويع، فمن قت  ق ت  وصل ، ومن سرق قطع من خ ف، سرق ولم يقت ، ومن

بهررذه العقوبررة الرا عررة،  -عليرره الصرر   والسرر م-يقتر  ولررم يسرررق )نفرر  مررن األرض، علرر   رر  حرر   عر قبهم النبرري 
تطبيقرررً  لهرررذا الحررر ، حررر  قطررر ع الطريرررق، قطررر ع الطريرررق هرررؤالء الرررذ)ن )خرجرررون علررر  المسرررلم)ن فيقتلرررون ويسررررقون 

ة وال ت وي  لهرم سر ئغ، يسرمون قطر ع طريرق، فرإن   نر  لهرم ويخيفون السب ، هؤالء إذا لم تكن لهم شو ة وال منع
ن اجتمررع مررع هررذا البغرري تكف)ررر للمسررلم)ن،  شررو ة ومنعررة، ولهررم ت ويرر  سرر ئغ مقبررو  سررموا بغرر   عنرر  أهرر  العلررم، وا 
واعتنرر ق لعق)رر   الخرروارج فهررم خرروارج، ولكرر  ح مرره فرري الشرررع، علرر   رر  حرر   هررؤالء ح مهررم ح ررم قطرر ع الطريررق، 

ر  يسررتقون فرر  يسررقون؛ ألن المقصررو  مرروتهم، فمثرر  هررؤالء إذا طلبرروا المرر ء، هررذا واقعهررم تر رروا فرري تررر هم فرري الحرر
الحر  يستسقون ف  يسقون، يعنري منعروا مرن سرق)هم، وال يعر رض هرذا أن فري  ر   بر  رطر  أجرر، ال؛ ألن هرؤالء 

 المقصو  قتلهم والتن )  بهم.



 "وكفــروا بعــد إيمــانهم، وحــاربوا هللا ورســوله"قتلرروا الراعرري  "وقتلــوا"اقترر  وا الررنعم  "قــال أبــو قالبــة: فهــؤالء ســرقوا"
بفعلهررم هررذا نسرر   هللا السرر مة والع فيررة، وقطرر ع الطريررق يسررتوي فرري ذلررك  ررونهم فرري المصررر، فرري البلرر ، أو فرري 

قفر ر الطرق والبراري في قو  جمرع مرن أهر  العلرم، ومرنهم مرن يقرو   إن قطرع الطريرق ال ي رون إال فري البرراري وال
  ون البل ان والم ن.

 "واسـتوبأتها إذا لـم توافقـك"اجتوير   بضرم التر ء الرب   إذا  رهتهر ،  "أخرجه الجماعة، اجتويُت البالد إذا كرهَتهـا"
فإذا ج ء التفس)ر بر إذا( تحو  الضم)ر من ضم)ر تكلم إل  ضم)ر خط  ، لكن لو فسر  بر أي( اجتوي  الرب   

لم توافقني، م   ام التفسر)ر برر إذا( ف)تحرو  مرن الرتكلم إلر  الخطر    مر  هنر ، ف لحر )   أي  رهت ه ، واستوب ته  أي
فيه المم ثلة، وفيه التن )  بمث  هؤالء اللئ م، والمم ثلة في القص ص  م  ج ء "سمروا أع)ن الراعي وقتلوه وسررقوا" 

  وهذا اإلفس   إال األخذ بقو  وحرزم، ال شك أن لو مث  هؤالء تر وا م  بقي أمن، ف  يقضي عل  مث  هذه األفع 
ال ف لنبي  أرأف الن س، وألطف الن س، وأرحم الخلق ب لخلق، ق  يقو  ق ئ    )ف النبي  -عليه الص   والس م-وا 

رءوف رحريم  -جر  وعر -الرءوف الرحيم يفع  مث  هذا؟ نقو   هذا أمر ال ب  منه، هللا  -عليه الص   والس م-
 ، ولوال هذه الح و  لم  استت  األمن،  م  ذ رن  في القص ص س بقً ، وفيه  ل)  عل  طه ر  ومع ذلك شرع الح و 

 أبوا  اإلب ، وأنه  ع ج مع اللبن، ومث  اإلب  م كو  اللحم، نعم.
، -مـارضـي هللا عنه-عـن أبـي هريـرة وزيـد بـن خالـد الجهنـي  بن عبد هللا بـن عتبـة بـن مسـعودعن عبيد هللا 
يـا رسـول هللا أنشـدك هللا إال قضـيت  :فقال -صلى هللا عليه وسلم-رجال  من األعراب أتى النبي أنهما قاال: إن 
-نعـم فـاقض بيننـا بكتـاب هللا وأذن لـي، فقـال رسـول هللا  ، فقال الخصم اآلخر وهو أفقـه منـه:بيننا بكتاب هللا

نـي أخبـرت أن علـى ابنـي إن ابني كان عسيفا  علـى هـذا فزنـى بامر  :قال ))قل(( :-صلى هللا عليه وسلم أتـه، وا 
الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسـألت أهـل العلـم فـأخبروني أنمـا علـى ابنـي جلـد مائـة وتغريـب عـام، 

))والذي نفسي بيده ألقضين بينكما بكتاب  :-صلى هللا عليه وسلم-وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول هللا 
إلى امرأة هـذا فـإن  -لرجل من أسلم-يا أنيس  بنك جلد مائة وتغريب عام، واغدا هللا، الوليدة والغنم رد، وعلى

 فرجمت. -صلى هللا عليه وسلم-فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول هللا  اعترفت فأرجمها((
 األجير. :العسيف

سـعود عـن أبـي "عن عبيد هللا بن عتبـة بـن عبـد هللا بـن م  في الح )  الث ني -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
صـلى هللا -أنهما قاال: إن رجـال  مـن األعـراب أتـى رسـول هللا  -رضي هللا عنهما-هريرة وزيد بن خالد الجهني 

فقـال  ،"إال قضـيت بيننـا بكتـاب هللا -جر  وعر -أي أذ ررك بر هلل  فقال: يـا رسـول هللا، أنشـدك هللا" -عليه وسلم
   إذن لرري، وهنرر ك مب شررر  قرر    أنشرر ك هللا، الخصررم األو  ألنرره طلرر  اإلذن، قرر  الخصــم اآلخــر وهــو أفقــه منــه"

أن يقضررري إال  -عليررره الصررر   والسررر م-قررر    أنشررر ك هللا إال قضررر)  ب)ننررر  ب تررر   هللا، وهررر  )تصرررور مرررن النبررري 
ــا بكتــاب هللا، فقــال ب ترر   هللا أو بمرر  )رروح  إليرره؟ ال )نطررق عررن الهرروى إن هررو إال وحرري )رروح   "إال قضــيت بينن

ألنه ق    وأذن لي، نعم أقض ب)نن  ب ت   هللا وأذن لي؛ ألنه ال )جوز التح كم إلر   خر وهو أفقه منه"الخصم اآل
"فــأقض بيننـا بكتـاب هللا، وأذن لــي،  -عليره الصر   والسر م-غ)رر  تر   هللا، ومر  )بر)ن  تر   هللا مررن سرنة نبيره 

يعنري علر  أعمر    علـى هـذا" -أج)رراً - يفا  فقال: إن ابني كان عسـ ))قل((: -صلى هللا عليه وسلم-فقال النبي 



نعم يعني  خرو  األجنبري الب)ر   "عسيفا  على هذا فزنى بامرأته"هذا، است جره عل  تصريف أعم له، وخ مة ب)ته 
، لكنره أج)رر )ر خ  علر  الب)ر  ويخرر م، -عليره الصر   والسر م-خطرر، هرذا فري أفضر  العصرور فري عهر  النبري 

سرررو ، ويرررزين للطررررف)ن حتررر  )وفرررق ب)نهمررر ، و رررم أصررر)ب  ب)رررو  المسرررلم)ن مرررن والشررريط ن معرررروف لررره مررر اخ  وي
المص ئ  والكوار ، و م حل  به  الن ب   بسب  هؤالء األجراء الذ)ن ) خلون الب)و  من خ م وس ئق)ن وغ)رهم، 

 ال شك أن مث  هذا خطر عظيم، أن يم ن من  خو  الب)  بغ)ر حضور ص حبه.
يعني اآلن في بعض الب)و  الع قة ب)ن النس ء وهذا األج)ر أعظم  فزنى بامرأته" ن ابني كان عسيفا  على هذاإ"

مرن الع قرة برر)ن النسر ء وصرر ح  الب)ر ، يم)نررون علر  السر ئق أكثررر ممر  يم)نررون علر  أوال هررم؛ ألن اإلنسر ن فرري 
يحتررر ج أمرررور  أو  األمرررر يقرررو   وهللا أنررر  موظرررف، وال أجررري إال متررر خر، والنررر س يحتررر جون، والب)ررر  يحتررر ج، وقررر 

ط رئة، ف)رزين لهرم الشريط ن أن يحضرر سر ئق، ويحتر ط فري أو  األمرر، ال )تررك المررأ  ترذه  بمفر هر ، وال البنر  
تذه  بمفر ه ، وال  ذا وال  ذا، يحت ط في أو  األمر، ثم بع )ن )تعبون، يملون، المش وير  ث)ر ، تكثر المشر وير 

   رر  مرر  يطلبررون، واألخ واالبررن ال )ج)رر  فرري  رر  مرر  يطلرر ، هررذا إذا  رر ن هنرر ك سرر ئق؛ ألن األ  مرر  )ج)رربهم إلرر
الس ئق م  جيء به إال لهذه المهمة، فبمجر  م  )ؤمر ي تمر، فتسه  األوامرر، واإلج برة ح ضرر ، هرذه المرر  تقرو   
أن  أذه  مع بنتي إل  الم رسة نوصله  ونرجع، أو أذهر  مرع بنتري إلر  المستشرف  نوصرله  ونرجرع، نرذه  لكرذا 

 ذا، ط)  إل  مت ؟ ...... التس ه  علر  شروي شروي، )ثقرون بره، والشريط ن حرريص، ويحصر  هرذه  لمرة روح و 
ج)  لن   ذا، ه    ذا، ترزو  الكلفرة ب)رنهم، هرذه   رثرة،  رم مرن ب)ر  تفررق بسرب  هرذا التسر ه ، الرجر  فري أو  

مرع الوقر  يعنري يملرون النر س، األم األمر يحت ط، يقو   ال )روح أح  لح له، م  أ ري إيرش؟ لكرن مر  ي فري، هرذا 
   س عة تبي تلبس عب )ته  وتطلع مع البن  م  هو بصحيح، يعني لو فعل  ذلك )وم )وم)ن، شهر شرهرين إلر  
مترر ؟ وقرر  )جرر ون مررن يسرره  لهررم األمررر برر ن يقررو    اخرر  البلرر  ال هررو سررفر، والمحرررم للسررفر، ولرريس بخلررو ؛ ألن 

ا ، ويتسرر ه  النرر س بسررب  مثرر  هررذه الفترر وى، و ررم مررن مصرر)بة، و ررم مررن النرر س يشرروفون مررع القررزاز ومررع السرري ر 
  رثة، يعني ه  تتصور أن بن  في العشرين أو في الخمسة والعشرين تتكئ عل  المتك  اللي جن  الس ئق وهرو 

ب)ن  ذلك، يعني يص  األمر إل  هذا الح ، ح ص  هذا، يعني م  ب)نهم وال س نتي واح ، المتك  الذي في المرتبة 
الراكرر  والسرر ئق  رر  واحرر  )رر ه علرر ..، هررذا وش سررببه يرر  إخرروان؟ سررببه التسرر ه ، عقوبرر  ، فررإذا تسرر هلن  نجنرري 
الثم ر، هذا لم  وظف هذا العس)ف، هذا األج)ر عن ه م  الذي حصر ؟ ير  أخري ال راسرة مر  لهر  الزم، الوظيفرة مر  

، سرواء -جر  وعر -راسرة البحر  عرن مر  عنر  هللا له  الزم إن   ن ال ب  من ارتك   محرم، م  هو القص  من ال 
أو اسرتبط ء -   وال يحملرن م اسرتعج   الررزق   ن من علم شرعي )نفع أو مرن رزق، مر  عنر  هللا ال )نر   بسرخطه 

اآلن السر ئق )رذه  ب لم رسر   أكثرر مرن  مر  عنر  هللا ال )نر   بسرخطه(( عل  أن تطلبوه بسرخ  هللا، فرإن -الرزق 
ذلك يقو   أن  ال أستطيع أنزلهم يصلون الفجر في البر، الزم ننتظر إل  أن نص  الم رسرة  مس فة قصر، ثم بع 

بعررر  مررر  تطلرررع الشرررمس، ظلمررر   بعضررره  فررروق بعرررض، فعل)نررر  أن نحتررر ط لهرررذه األمرررور، ال بررر  أن يحتررر ط المسرررلم 
 لعرضه.

ني أخبرت أن على ابني الرجم" الن س أن ابن هذا األج)رر  عرف "إن ابني كان عسيفا  على هذا فزنى بامرأته، وا 
زنررر  بررر مرأ  هرررذا، قررر    هللا يع)نرررك، وذاك راح، أخبرررروه المسرررتعجل)ن، خررر ص ب)ررررجم ولررر ك، بعرررض النررر س يسررررع 



برر لفتوى وهررو ج هرر  مرر  يعرررف شرريء، مررر  فرري مقبررر  والم)رر  امرررأ  فقرر   واحرر  مررن الح ضرررين  ال تغطررون وجههرر ، 
ك م هذا؟ ه  ق   بهذا أح ؟ ق    إيه الش)خ ف ن يقو  هرذا، وال وخلو وجهه  إل  السم ء تنظر إل  ربه ، وش ال

"قـال: صحيح، وال ش)خ، وال شيء، الن س )تعجلون في مث  هذه األمرور، لمر  سرمعوا الخبرر ير  ويلرك ولر ك ب)ررجم 
ني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة"  يعني الح و  تب ع وتشترى؟ يم ن أن يعوض وا 

عنه  بقسر ئم أو شربهه ؟ أبر ًا، الحر و  ال )جروز التصررف ف)هر ، وال يعروض عنهر  بشريء، وهرذا تبر )  للشررع؛ ألنره 
ال تبي الب ن؟ )وج  هذا نس   هللا السر مة والع فيرة  "فافتـديت منـه بمائـة شـاة )وج  في بعض الب  ، تبي الح  وا 

ِر ِإن ُكنُتم  لسؤا  أله  العلم ال لغ)رهم، نعم )نبغي أن ي ون ا "فسألت أهل العلم"ج رية  ووليدة" َأُلوا  َأه َل الذِ ك  }َفاس 
َلُموَن{ فري حر )   "فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابنـي جلـد مائـة، وتغريـب عـام" [( سور  النحر 41 ] اَل َتع 

لب ر جلررر  م ئرررة   خرررذوا عنرري، خرررذوا عنررري، الب ررر بررر   -عليررره الصرر   والسررر م-عبرر    برررن الصررر م  يقررو  النبررري 
"فـأخبروني أنمـا علـى ابنـي جلـد مائـة وتغريـب عـام، وأن علـى  وتغري  سنة، والث)ر  ب لث)ر  جلر  م ئرة والررجم((

"وأن على امرأة ألن ابنه ب ر، وامرأ  هذا ث) ، ح  الب ر جل  م ئة ونفي سنة، وح  الث)  الرجم  امرأة هذا الرجم"
وهررو الصرر  ق المصرر وق يقسررم  "))والــذي نفســي بيــده((: -ه وســلمصــلى هللا عليــ-هــذا الــرجم، فقــال رســول هللا 

جرر  -علرر  مرر  )ل)ررق بج لرره وعظمترره، ونفرروس العبرر   ب)رر ه  -جرر  وعرر -فيرره إثبرر   ال)رر  هلل    والررذي نفسرري ب)رر ه((
يقسم عل  هذا األمر المهم، ويحلف من غ)ر استح ف، مم  )   عل  جرواز ذلرك    والذي نفسي ب) ه((، -وع 

م  عليك شيء، م  عليك جرزاء، ولريس  نفسي بيده ألقضين بينكما بكتاب هللا، الوليدة والغنم رد عليك(())والذي 
تغري  ع م، جل  م ئة، م ئة  ))إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام((هذا مم  )ب ع ويشترى، وليس مم  يفت ى، 

ن  جل  ،  ِلُدوا ُكلَّ َواِحـٍد مِ  ـَدٍة{}الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاج  والتغرير  ثبر  فري السرنة الصرحيحة،  [( سرور  النرررور6 ] ُهَمـا ِمَئـَة َجل 
 .-عليه الص   والس م-و ت   هللا أعم من أن ي ون القرآن، ب  هو ح م هللا الث ب  ب ت به وسنة نبيه 

))فــإن "بهرر   المزنرري ))إلــى امــرأة((أذهرر  ب لغرر ا   ))اغــد((أنرريس األسررلمي  لرجــل مــن أســلم" يــا أنــيس(( ))واغــد"
اغر  ير  أنريس،  فرجمـت" -صـلى هللا عليـه وسـلم-فغدا عليها فاعترفت فـأمر بهـا رسـول هللا  اعترفت فأرجمها((

وش ع قة أنيس بهذه المرأ ؟ هو بيص ق االعتراف فق ، وينفذ م  أمر به، وينفذ الح ، ف   عل  أن هذه األمور 
ال في تص )ق اعتراف، وال في أمر وال نهي، إال فيم  )تعلق  من مه م الرج  ، وأنه ال م خ  للنس ء في مث  هذا،

بمحيطهن، امرأ  في م رسة، امرأ  في مجمع نس ئي، ورأ  من ر تغ)ر، أم  أن تكلرف مرن قبر  ولري األمرر بر ألمر 
والنهرري، وتصرر )ق اعتررراف وتنف)ررذ حرر و  فرر ، هررذا مررن مهرر م الرجرر  ، مرر  قرر    اذهبرري يرر  ف نررة أو ف نررة إلرر  امرررأ  

فغـدا عليهـا فاعترفـت،  إلـى امـرأة هـذا، فـإن اعترفـت فأرجمهـا(( -لرجل من أسـلم- ))واغد يا أنيسذا، ق    "ه
ليس في هذا ذ رر لعر   االعترراف أنره مرر  أو أربرع مررا ،  فرجمت" -صلى هللا عليه وسلم-فأمر بها رسول هللا 

أنه اعترف أربع مررا ، ولريس فري  -تي م  سي -ويست   به من يقو   إن االعتراف ي في مر ، وفي قصة م عز 
هذا أيضً  تعرض لجل ه  مع الرجم، وبهذا يست   من يقو   ب نه ال )جمع ب)ن الجل  والررجم، القضر ي  التري نفرذ  

  والث)ر  ب لث)ر  لرم )رذ ر ف)هر  أنهرم جلر وا مرع الررجم، لكرن فري حر )  عبر      -عليه الص   والسر م-في عه ه 
،  ونه -عليه الص   والس م-صريح،  ونه لم )نق  في القض ي  التي حصل  في عه ه  وهذا جل  م ئة والرجم((

لم )نق  تثب  الحجة بح )  عب   ، ولذا )رى جمع من أه  العلم أنه ال بر  مرن جلر  الزانري الث)ر  م ئرة ثرم رجمره، 



 -عليه الص   والسر م-بي ومنهم من يقو   م   ام  المس لة إزه ق نفس ف   اعي لهذا الجل ، ولم )ثب  أن الن
لم )ذ ر  -عليه الص   والس م-جل  مع الرجم، القض ي  التي ذ ر   له  فرجم، القض ي  التي حصل  في عه ه 

ف)ه  أنره جلر ، لكرن ي فري فري إق مرة الحجرة حر )  عبر   ، لمر  قر    إن ابنري  ر ن عسريفً  علر  هرذا فزنر  ب مرأتره، 
منرره الب)نررة، وال  -عليرره الصرر   والسرر م-قررذف المرررأ ، ولررم يطلرر  النبرري  يعنرري مضررمون هررذه الرر عوى القررذف، أنرره

جلرر ه حرر  الفريررة؛ ألنهرر  اعترفرر ، ومررنهم مررن يقررو   إذا  رر ن فرري مجرر   االسررتفت ء، ومررر فرري معرررض االسررتفت ء مرر  
إن هرذا يقتضي مث  هذا، يعني القضية ال ب  أن تبس ، لكي ي تي الجوا  وافي مط بق للسؤا ، ف  ب  أن يقر    

حص ، وال يحصر  الزنر  مرن طررف واحر ، ال بر  أن ي رون مرن طررف)ن، فمثر  هرذا يغتفرر؛ ألنره لريس المقصرو  بره 
نم  ج ء قرذفه  تبعرً  ال اسرتق اًل، يعنري لرو جر ء قر    إن امررأ  فر ن زنر ، قلنر   ير  هللا الب)نرة أربعرة،  قذف المرأ ، وا 

مرر  ح ررم  ررذا و ررذا، وحصرر   ررذا وحصرر   ررذا، أهرر  العلررم جمررع لررك نرر س يشرره ون أو جلرر ن ك، لكررن هررذا يسررتفتي 
 يقررون أنه )ثب  تبعً  م  ال )ثب  استق اًل، نعم.

عـن األمـة إذا زنـت ولـم تحصـن،  -صـلى هللا عليـه وسـلم-قـاال: سـئل رسـول هللا  -مارضي هللا عنه-عنهما و 
 .فير((ضوها ولو ب))إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيع :قال

 الحبل. :فيرضوال ؟"وال أدري أبعد الثالثة أو الرابعة" :قال ابن شهاب
 -صلى هللا عليه وسـلم-قاال: سئل النبي " -رضي هللا عنهم -يعني عن أبي هرير  وزي  بن خ ل   "وعنهما"نعم 

 ، وحر ه  إيرش؟  رم؟ نصرف اجلر وه  الحر "))إن زنت فاجلدوها(("قال: يعني ب رر  عن األمة إذا زنت ولم تحصن"
ــى حرر  الحررر ، هررذا إذا لررم تحصررن، لكررن إذا أحصررن ؟  ــا َعَل ــُف َم ِهنَّ ِنص  ــي  ــٍة َفَعَل َن ِبَفاِحَش ــي  ــِإن  َأَت ِصــنَّ َف ــِإَذا ُأح  }َف

َعَذاِب{ َصَناِت ِمَن ال  يعني األمة عل)ه  النصف، نصف ح  الحر ، وهن  إذا لم تكن محصنة  [( سور  النس ء65 ] ال ُمح 
)ن جلرر  ؛ ألن الحررر  تجلرر  خمسرر)ن، ط)رر  إذا أحصررن ، يعنرري ثبرر  حرر  غ)ررر المحصررنة بهررذا الحرر ) ، وحرر  خمسرر

األمة المحصنة ثب  ب آلية، ط)  ه  نقو   نصرف الررجم؟ )ررجم نصرفه ؟ أو إذا   نر  الحرر  تمرو  بمقر ار  رذا 
ال مرر  )تنصررف؟ هرري م ال  )ررف؟ الرررجم هرر  )تنصررف وا  حصررنة ونصررف نصررف هررذا الحصرر  نصررف هررذا الحصرر ؟ وا 

العذا  ب لنسبة للحر  نصف رجرم؛ ألن الحرر  تررجم، لكرن الررجم ال )تنصرف، فيعر   إلر  البر   وهرو الجلر ، ويبقر  
حرر  األمررة سررواء   نرر  محصررنة أو غ)ررر محصررنة جلرر  خمسرر)ن جلرر  ، خفررف عررن العب)رر  واإلمرر ء؛ ألنهررم يمتهنررون 

نفسرهم، ويحتر طوا ألنفسرهم، هرم مبترذلون يعنري، ويبتذلون، وظروفهم م  هي بمثر  ظرروف األحررار مرن أن )تقروا أل
 ب إلم  ن أن يقو   اذهبي إل  الج)ران فه تي، اذهبي إل   ذا، المقصو  أنه  مبتذلة، ولذا خفف عنه  الح .

  إذا زنر  أمرة أحر  م فل)جلر ه  وجر ء فري الحر )  الصرحيح   ))إن زنـت فاجلـدوها((""إذا زنت ولم تحصن، قـال: 
ال )زي  عل  الح ، وال )ثر  عل)ه ، ال )لومه ، ال يقرو  لهر  شريء، ال )جمرع لهر  بر)ن الحر    ((الح  وال )ثر  عل)ه

ال شبهه، ال.  والتعزير ب لتع))ر وا 
  إن زنر  ف جلر وه ، ثرم إن وهنر  يقرو    فير((ضـولـو ب الحـد وال يثـرب عليهـا، ثـم ليبعهـا ))ثم إذا زنت فليجلدها

وو   الجلر  إلر  السر)  هنر ، هرو الرذي يقريم الحر  علر   ف)ر((ضيعوه  ولو بثم ب، زن  ف جل وه ، إن زن  ف جل وه 
رقيقه، فمنهم من يقو   إن الس)  له إق مة جميع الح و  بم  في ذلك القطع والقتر ، ومرنهم مرن يقرو   لريس لره إال 

لـدوها، إن زنـت ))إن زنـت فاجلـدوها، ثـم إن زنـت فاجم  ور  فيه النص وهو الجل ، أم  بقية الح و  فلولي األمرر 



"قال ابن شهاب: وال أدري أبعد بحب  مضفور يعني مج و  مث  ظفر الشعر  فير((ضفاجلدوها، ثم بيعوها ولو ب
يعني هر  تبر ع بعر  الث لثرة أو الرابعرة بضرف)ر؟ يعنري أمرة تبر ع بضرف)ر؟ حبر ، )بر ع بر رهم أو  الثالثة أو الرابعة؟"

  أمرر ب لمبر  ر  إلر  بيعهر  بر ي سروم؟ بر ي قيمرة؟ أو أنره فيره مر   رهم)ن؟ بثمن بخس، بقيمة ت فهرة؟ هر  هرذا مجرر 
)روحي ويشررعر ب إلخبر ر عررن ع)بهر  وهررو الزنر ، إذا جرر ء بهر  للسرروق مرن يسرروم؟ ف)خبرر أنهرر  فعلر  وفعلرر  وفعلرر ؛ 

ن ألنه  لن تص  قيمته  إل  الضف)ر إال إذا أخبر بع)به ، لرن تصر  إلر  هرذا الحر  إال إذا أخبرر بع)بهر ، وال شرك أ
الزن  ع)ر ، ترنقص بره القيمرة عنر   ر  أحر ، حتر  الزنر   )تمنرون عفر )ف، مر  )تمنرون زانير  ، يعنري  رون اإلنسر ن 
)رض ه لنفسه، ال )رض  أن تكون زوجته أو أمته غ)ر عفيفة، هذا فطري، الزن  ع)  تنقص به القيمة، وال تص  

ع مررن أهرر  العلررم أنرره ال برر  مررن اإلخبرر ر بهررذا القيمررة إلرر  هررذا الحرر  إال إذا أخبررر عررن هررذا الع)رر ، ولررذا )رررى جمرر
الع) ، وال )جوز  تم نه؛ ألنه غش، ويطر ون هذا في اإلخبر ر بهرذا الع)ر  فري الحرر  أيضرً ، وهرذه المسر لة ي ثرر 
ال مرر  تخبررر؟  السررؤا  عنهرر   ث)رررًا، ي ثررر السررؤا  عنهرر ، امرررأ  حصرر  منهرر  مرر  حصرر ، ثررم خطبرر  تخبررر الخ طرر  وا 

في شرح هذا الح )  أنه  تخبر؛ ألن الكتم ن غش، وليس هرذا بر ألمر السره ، بح)ر  لرو  مقتض  قو  أه  العلم
عرررف فيمرر  بعرر  الررزوج وعرررف األوال    رثررة، فمررنهم مررن )رررى أن هررذا الحرر )  )رر   علرر  اإلخبرر ر ب لع)رر ، واألمررة 

ع)رر  عررن ب عتبرر ر أنهرر  تشررترى للرروطء، وعرضرره  عرررض لسرر) ه  ف ررذلك الزوجررة عرررض، فرر  يحرر   تمرر ن هررذا ال
المشرررتري، وال عرررن الخ طررر ، ومرررنهم مرررن يقرررو   الشررررع جررر ء ب لسرررتر، فيسرررتر عل)هررر ، ال سررريم  إذا ت بررر  وصرررح  
توبته ، وبعضهم يس   عن مس ئ  الترقيع، ومس ئ  إخف ء م  حص  ب لعملي   الجراحية وم  أشبه ذلرك، والمسر لة 

ذا   ن  مث  هذه العملي   ت عو إل  انتش ر الف حشة ؛ ألن بعض النس ء تح فظ عل  نفسه ؛ لئ  ته م خط)ر ، وا 
مستقبله  عل  ح  زعمه ، هذه  لمة )ت اولونه   ث)رًا؛ لئ  ته م مستقبله  تح فظ علر  نفسره ، لكرن إذا عرفر  أنهر  
تبرري تخفرري علرر  الخ طرر ، وتبرري تسرروي عمليررة جراحيررة خرر ص مرر  فرري شرريء يحرر فظ عليرره، ف)رر عو هررذا إلرر   ثررر  

شة، وعل     ح   المس لة تحت ج إل  ع ج جذري، م  هي بمس لة حلو  جزئية م  تج ي، ال وانتش ر هذه الف ح
سيم  مع وجو  هرذه القنروا ، التري أوصرل  الشرعور إلر  قعرر الب)رو ، وأوقعر  فري هرذه الف حشرة أنر س ليسروا مرن 

 فيررة، يعنرري نشررر مثرر  هررذه أهلهرر ، ويسررر  انتشرر ر مثرر  هررذه الجريمررة برر)ن المحرر رم أحي نررً ، نسرر   هللا السرر مة والع
األمور صحيح أنه ) مي القلو ، لكن ال ب  من ح ، يعني  ون اإلنس ن يس   وف ن يسر   و رذا يسر   متر  
تنح  المش ك ؟ يعني من له أ ن  صلة ب لقض   أو ب له)ئ   يعرف  ث)ر من هذه األمور، ف ون المسرلم ال )ر ري 

نسر   هللا السر مة والع فيرة، ف ونره يحتر ط لهرذا األمرر، والرذي جلر  عن هذه األمور ق  يقع شيء فري أق ربره مرثً  
مث  هذه المص ئ ، ومث  هذه الكوار   خو  وس ئ  اإلع م من ال شوش وغ)ره  إل  قعر الب)و ، أال فل)تق هللا 

فعلر  وال  أمور الب)و ، ال )جلبون المص ئ  عل  أنفسهم، ثم بع  ذلك )ن مون، وال  سر عة منر م،  -ج  وع -
المسرررلم أن )هرررتم لهرررذا ويحتررر ط لررره، أمررر  مسررر لة اإلخبررر ر وع مررره فهرررذه مسررر لة تحتررر ج إلررر  بحررر  مسرررتفيض وفتررروى 

 جم عية، نعم. 
وهو في  -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 

يــا رســول هللا إنــي  :فقـال ،عنــه، فتنحـى تلقــاء وجهــهيـا رســول هللا إنــي زنيـت، فــأعرض  :المسـجد فنــاداه فقــال
-زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربـع مـرات، فلمـا شـهد علـى نفسـه أربـع شـهادات دعـاه رسـول هللا 



-نعـم، فقـال رسـول هللا  :قـال ((؟))فهـل أحصـنتقـال: ال قـال: ))أبـك جنـون؟(( فقـال:  -صلى هللا عليه وسـلم
 .بوا به فارجموه(())اذه :-صلى هللا عليه وسلم

 بــن عبـد هللا يقــول: كنــت فــيمن رجمــهأنـه ســمع جــابر  عبــد الــرحمنقـال ابــن شــهاب: فــأخبرني أبـو ســلمة بــن 
 .بالحرة فرجمناه هفلما أذلقته الحجارة هرب، فادركنا ،فرجمناه بالمصلى

ي، وبريـدة بـن ، وعبد هللا بن عبـاس، وأبـو سـعيد الخـدر ةالرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمر 
 .-مرضي هللا عنه-الحصيب األسلمي 

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 -صلى هللا عليه وسـلم-أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-"وعن أبي هريرة 
)رر  لكرر  تقرري،  ث)رررًا مرر  )جلررس فرري المسررج ، والمسررج  هررو الب -عليرره الصرر   والسر م-والنبرري  وهــو فــي المســجد"

إمرر م األتقيرر ء، فم ثرره فرري الغ لرر  فرري المسررج ، وفيرره العلررم، وفيرره إق مررة الشررع ئر،  -عليرره الصرر   والسرر م-والنبرري 
"فنـاداه، فقـال: ، -عليه الص   والس م-وفيه تجه)ز الج)وش، وفيه    م  )هم أمر المسلم)ن مم  يقوم به النبي 

ن  إذا  ر ن األمرر م رروه فر  )نسربه اإلنسر ن إلر  نفسره، يعنري الرروا  مر  أهر  العلرم يقولرو  يا رسول هللا إنـي زنيـت"
ق لوا  فن  اه فق    ي  رسو  هللا إنه زن ،  م  ق لوا في قصة أبي ط ل   هو عل  ملة عب  المطل ؛ ألن مث  هذا 

، يعني لو قر   مرثً  الضم ئر له  أثره  ال )تم االعتراف الصريح الذي )ترت  عليه الح  إال بنسبة الفع  إل  نفسه
الروا  أبو هرير  ق    ج ء رجر  مرن المسرلم)ن فقر    إنره زنر ؛ لرئ  )نسربه أبرو هريرر  إلر  نفسره، والرراوي عرن أبري 
هرير  ق    ذلك، ق  يظن أن م عز ق    إنه زن ، ومث  هذا االعتراف ال ي في فري إق مرة الحر ، حتر  )نسربه إلر  

ن  رر ن األصرر  فرري مثرر  هررذا الضررم)ر أنرره يحرررف، يحرفرره نفسرره، فهررذا لرره أثررر فرري الح ررم فرر  يغ )ررر الضررم)ر، وا 
أعررض النبري  "إني زنيـت فـأعرض عنـه"اإلنس ن عن نفسه؛ ألنه ال )نس  إل  نفسه ولو في الظ هر هذا الفع ، 

مرن هرذه الجريمرة التري  -عليره الصر   والسر م-؛ ألنه ج ء ت ئر ، )رير  أن يطهرره النبري -عليه الص   والس م-
)ترو  هللا عليره، وهرذا بخر ف أهر  السروابق مرن  قع ف)ه ، فمث  هذا الت ئ  يعرض عنه، يستتر بسرتر هللا، )ترو و 

المفسر )ن، نعرم األصر  السرتر مررن سرتر مسرلمً  سرتره هللا فرري الر ني  واآلخرر ، لكرن إذا سررتر علر  أهر  الجررائم وأهرر  
السوابق عطل  الح و ، وصر ر توطئرة لإلب حيرة، يعنري  ر  مرن زنر  يسرتر عليره مر  هرو بصرحيح، لكرن مرن جر ء 

عليره الصر   -نه هفو  زلة وليس  له سوابق، مث  هذا )رجح السرتر عليره، أعررض عنره النبري ت ئبً  من)بً  وقع  م
"ثـم ، فجر ء مرن الجهرة الث نيرة -عليره الصر   والسر م-وجهره هنر  فر عرض النبري  "فتنحى تلقاء وجهـه" -والس م

ت فأعرض عنه حتـى ثنـى "فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول هللا إني زنيفج ء إل  الجهة الث نية  أعرض عنه"
"فلمـا شـهد علـى ثنر  يعنري  ررر، أمر  ثن ر  يعنري ق لره مررت)ن،  ررر ذلرك عليره أربرع مررا   ذلك عليه أربع مـرات"

يعني أقر، واإلقرار بمنزلة الشه   ؛ ألنه يطل  لثبو  الزنر  أربعرة شرهو ، و رذلك اإلقررار أربرع مررا ، و ر   نفسه"
 -صـلى هللا عليـه وسـلم-شـهد علـى نفسـه أربـع شـهادات دعـاه رسـول هللا "فلمـا إقرار بمنزلة ش ه ، ولذا قر    

   اغرر  يرر  أنرريس إلرر  امرررأ  هررذا فررإن اعترفرر  ف رجمهرر ((هنرر ك فرري حرر )  العسرر)ف قرر     "))أبــك جنــون؟((فقــال: 
اعترفرر ، ولرريس فيرره مرر  )رر   علرر  أنهرر  اعترفرر  أربررع مرررا ، وهنرر  أربررع مرررا ، ولررذا اختلررف أهرر  العلررم هرر  ي فرري 

رار مرررر  أو ال بررر  مرررن االعترررراف أربرررع مررررا ؟ مسررر لة خ فيرررة )تمسرررك ب لحررر )  األو  جمرررع مرررن أهررر  العلرررم، اإلقررر



وب لث ني جمع، ومرنهم مرن يقرو   إن هرذا مرن بر   السرتر عليره، ومرن بر   الت كر ، ولرذا جر ء فري الحر )  مر  )ر   
تر هللا عليره يسرتتر، ولرذا سر   عنره    ره إلق مة الح  عليه، رج  ت ئ  س -عليه الص   والس م-عل  أن النبي 

  هررر  شررررب  وسررر   قومررره ف جررر بوه  وهللا مررر  رأ)نررر ه إال وفررري العقررر  مرررن صررر لح)ن ، سررر له أيضرررً      أبرررك جنرررون؟((
؛ ألنهر  وقعر  منره -عليره الصر   والسر م-شموه،    هذا ل) رأ عنه الح     استن هوه((فق    ال، فق     خمرًا؟((

َس وتر  ، ومررن تر   ترر   هللا عليره  هرذه الهفرو  وهررذه الزلرة ُتُلــوَن الــنَّف  ــا آَخـَر َواَل َيق  ُعوَن َمــَع َّللاَِّ ِإَله  }َوالَّــِذيَن اَل َيـد 
َعل  َذِلَك َيل َق َأَثام ا ُنوَن َوَمن َيف  َم َّللاَُّ ِإالَّ ِبال َحقِ  َواَل َيز  ِقَياَمِة وَ *  الَِّتي َحرَّ َم ال  َعَذاُب َيو  ُلد  ِفيِه ُمَهان اُيَضاَعف  َلُه ال   َيخ 

َئاِتِهم  َحَســَناٍت{*  ُل َّللاَُّ َســيِ  َلِئــَك ُيَبــدِ  ا َفُأو  هررذا مررن  [( سررور  الفرقرر ن97-69 ] ِإالَّ َمــن َتــاَب َوآَمــَن َوَعِمــَل َعَمــال  َصــاِلح 
)بقر  النظرر ، أن من ت   ت   هللا عليه، والتوبة تج  م  قبله ، وته م م    ن قبله ، لكرن -ج  وع -فض  هللا 

في أه  السوابق، وأه  الجرائم الذ)ن آذوا الن س في أموالهم، في أنفسهم، فري أعراضرهم، هرؤالء ال بر  مرن القضر ء 
 عل   ابر الفس  ، نعم إذا عم الفس   وانتشر مث  هذا ال ب  أن يضر  عل  أ) ي هؤالء ب)  الحق القوية.

   فهر  أحصرن ؟((  علمن ه إال وفي العق  من ص لح)ن ، ق    ق    ال، س   قومه ق لوا  م   أبك جنون؟((فق    
    "))اذهبـوا بـه فـارجموه(( :-صـلى هللا عليـه وسـلم-"فقال رسول هللا يعني وطئ  بن  ح صحيح؟ ق    نعرم، 

عل  أنه ال )لزم اإلم م أن )تول  الرجم بنفسه، أو إق مة الح ، له أن يفوض مرن يقريم الحر ، وفيره الحر )  السر بق 
 ي ح )  العس)ف، فإن اعترف  ف رجمه ، فوض إليه إق مة الح . ف
-قال ابن شـهاب: فـأخبرني أبـو سـلمة بـن عبـد الـرحمن أنـه سـمع جـابر بـن عبـد هللا  ))اذهبوا به فارجموه(("

مصررل  جنرر ئز خرر رج الم )نررة، أو مصررل   يقــول: كنــت فــيمن رجمــه، فرجمنــاه فــي المصــلى" -رضــي هللا عنهمــا
فر   علر  أنره لرم يحفرر  "هـرب"أرهقتره وأقلقتره  "فلما أذلقته الحجارة"نهم رجموه في م  ن من س  الع) ، المقصو  أ

لرره، وجرر ء فرري بعررض الروايرر   أنرره حفررر لرره حف)ررر ، فررإن ثبترر  هررذه الروايررة يحمرر  علرر  أنهرر  حف)ررر  ال تمنعرره مررن 
مرة الحر  بعر  االعترراف ب لزنر  الرجر  هرو مر عز برن م لرك، المقصرو  أن إق  "هرب فأدركناه بالحرة فرجمنـاه"الهر  

-أمر ال ب  منه، لكن هذا الذي هر  بعر  مر  أرهقتره الحجر ر  جر ء التوجيره ب نره هر  تر تمروه، النبري مرن األصر  
 رر ره إلق مررة الحرر  علرر  مثرر  هررذا العبرر  الصرر لح الز رري الررذي أغررواه الشرريط ن فرري لحظررة،  -عليرره الصرر   والسرر م

 عم.وسرع ن م  ن م، وسرع ن م  ت  ، ن
 -صـلى هللا عليـه وسـلم-أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول هللا  -مارضي هللا عنه-وعن عبد هللا بن عمر 

ة ا))مـا تجـدون فـي التـور  :-صـلى هللا عليـه وسـلم-فذكروا له أن امرأة منهم ورجال  زنيا، فقال لهـم رسـول هللا 
ة ار بتم، إن فيهـا الـرجم، فـأتوا بــالتو كـذ :ســالم نفضــحهم ويجلـدون، قـال عبـد هللا بـن :فقـالوا فـي شـأن الـرجم؟((

ارفـع يـدك  :فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقـرأ مـا قبلهـا ومـا بعـدها، فقـال لـه عبـد هللا بـن سـالم
 :فرجمـا، قـال -صـلى هللا عليـه وسـلم-صدق يا محمد، فأمر بهمـا النبـي  :فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال

 على المرأة يقيها الحجارة. فرأيت الرجل يجنأ
 هو عبد هللا بن صوريا. لرجل الذي وضع يده على آية الرجما ،ينحي :يجنأ

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 



و  مرررن العررر م الرررذي أريررر  بررره ال)هررر أنـــه قـــال: إن اليهـــود جـــاءوا" -رضـــي هللا عنهمـــا-"عـــن عبـــد هللا بـــن عمـــر 
فــذكروا لــه أن امــرأة مــنهم ورجــال  زنيــا"  -ى هللا عليــه وســلمصــل-"جــاءوا إلــى رســول هللا  ،بعضررهم الخصرروص،

مــا تجــدون فــي )): -صــلى هللا عليــه وســلم-"فقــال لهــم رســول هللا يعنرري بعرر  اإلحصرر ن، برر ل)  أنهمرر  رجمرر  
" فرري شرر ن الرررجم، واألصرر  أن مثرر  هررؤالء الكفرر ر عمومررً  مخرر طبون بفررروع الشررريعة، فررإذا تحرر كموا إل)نرر  ة((ار التــو 

وهرذا مرن تغ))ررهم  قـالوا: نفضـحهم ويجلـدون" ))ما تجـدون فـي التـوارة فـي شـأن الـرجم((هم بح م هللا "ح من  ب)ن
وتحررريفهم؛ ألنهررم اسررتحفظوا فلررم يحفظرروا، برر  حرفرروا، يحرفررون الكلررم عررن مواضررعه، واشررتروا بآيرر   هللا ثمنررً  قلرريً  

 بون عل   ابة، ويط ف بهم فري البلر ، وفي رواية  يحممون، يعني تسو  وجوههم وير  "قالوا: نفضحهم ويجلدون"
 ويجل ون وي تف  بجل هم، وهذا من تحريفهم وتغ))رهم وتب )لهم لشرع هللا.

عليرره -بسررطوه  برر)ن )رر ي النبرري  إن فيهــا آيــة الــرجم، فــأتوا بــالتوراة فنشــروها" "قــال عبــد هللا بــن ســالم: كــذبتم
"فقـال لـه أهر  م رر، أهر  زور  قبلهـا ومـا بعـدها" "فوضع أحدهم يده على آيـة الـرجم، فقـرأ مـا -الص   والس م

عليـه -عبد هللا بن سالم: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الـرجم، فقـال: صـدق يـا محمـد، فـأمر بهمـا النبـي 
ومر  زا  حبهر  فري  "يقيهـا الحجـارة"يعنري يحنري عل)هر   فرجموا، قال: فرأيت الرجل يجنـأ عليهـا" -الصالة والسالم
هذه الظرف الرذي فيره مف رقرة الر ني ، ب بشرع وسر)لة للقتر  وهرو الررجم، فر  شرك أن الشريط ن إذا زيرن قلبه حت  في 

واستشرررف المرررأ ، وأ خرر  حبهرر  شررغ ف القلرر ، )تعلررق الرجرر  بهرر ، وهررذا فرري مثرر  هررذا الظرررف )جنرر  عل)هرر ، ويق)هرر  
 ويحم)ه ، ويحني عل)ه ، نس   هللا الس مة والع فية.

واح  من المحرف)ن، نس    "الذي وضع يده على آية الرجم عبد هللا بن صوريا"  - تع ل رحمه هللا-ق   المؤلف 
هللا الس مة والع فية، ف لكف ر مخ طبون بفروع الشريعة، وتق م عل)هم الح و  إذا تح كموا إل)ن   م  هن ، والرجم مم  

 ح  أن )ب له  أو يغ)ر صورته ، نعم.اتفق  عليه شريعتن  مع م  قبله  من الشرائع، شريعة ث بتة، ال )جوز أل
امرئ  :-أو قال-))لو أن رجال  قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

 .أطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح((
ن بشره    بعضرهم، فر   علر  أن شره    بعضرهم رجرم ال)هرو )) -عليه الص   والسر م-في الح )  الس بق النبي 

عل  بعض مقبولة، وأثب  اإلحص ن لهم  ب لن  ح الس بق ب)نهم ، ف   عل  أن أن حتهم صحيحة، بح)  لو أسلم 
رج  وامرأته من ال)هو  أو من النص رى ثب  ن  حهم واستمر، اللهم إال إذا   ن مم  ال يقره الشرع بر ن تكرون مرن 

عه زوجة أخررى ال )جروز الجمرع ب)نهمر  إلر  غ)رر ذلرك ممر  ال تقرره الشرريعة، فثبر  اإلحصر ن مح رمه، أو تكون م
 لهم ، وهو فرع عن ن  حهم  الس بق ف   عل  صحة أن حتهم.

))لـو أن قـال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة في الح )  الذي )ليه  "
 ))فخذفتــه بحصــاة ففقــأت عينــه مــا كــان عليــك جنــاح((فرري روايررة   "ذفتــه((امــرئ أطلــع عليــك بغيــر إذن فح

االستئذان إنم  شرع من أج  النظر، والغلق واألبوا  إنم  وج   لحفظ المح رم، وعورا  الن س، ف لذي يقص  أن 
 )نظر من خل  الب)رو ، مرن خلر  األبروا ، مرن شرقوقه ، مثر  هرذا يسرتحق مثر  هرذه العقوبرة، يحرذف بحصر   ولرو
اقتض  األمر أن تفق  ع)نه، مث  هذا يستحق مث  هذه العقوبة، لكن يحذف بحص   تؤثر عليه ت ث)رًا ال ي ون هو 
األش ، إنم  )ن س  جريمته، ف  يق   مثً  ضع عنر ك مسر س وأجلرس قر ام البر   وأغلرق البر  ، فرإن وجر   أحر  



وال )جرروز بحرر  ، نعررم اإلطرر ع علرر  عررورا   )نرر ظر بهرر  المسرر س الررذي عنرر ك، ال ال مرر  قرر   برره أحرر  مررن العلررم،
المسرلم)ن حرررام، لكررن تعر لج بقرر ره ، خررذ حصرر   واقرذف ع)نرره ف)هرر ، السرمع لررو أن إنسرر نً  مررع أهلره فرري ب)ترره، وجرر ء 
ال هرذا  واح  وش )  عل  أذنه ومرع خلر  البر   يسرتمع، هر  ي خرذ نفرس الح رم أو ال؟ ت خرذ حصر   تضرر  أذنره وا 

   هذا يحت ج إل  من )ؤ به، يحت ج إل  را ع، ف)ر ع بم  )ن سبه؛ ألنه ع صي.خ ص ب لع)ن؟ ال شك أن مث
و   علر  تحرريم هرذا  ))لو أن امرئ اطلع عليك بغير إذن فحذفتـه بحصـاة ففقـأت عينـه مـا كـان عليـك جنـاح((

األسررار، الفع ، وتحريم تتبع عورا  المسلم)ن، واإلط ع عل  أسرارهم، وقر  مثر  هرذا فريمن يقررأ مر  ي تبرون مرن 
فيمن يصغي إل  أح  )هم، فيمن )نظر إل  ب)وتهم، لكن لرو  ر ن البر   مفتروح غ)رر مغلرق، ومرر شرخص والتفر ، 
ال شررك أنرره..، قصرر  اإلطرر ع علرر  العررورا  ال )جرروز، لكررن هررم أهرر روا حقهررم لرريس لرره أن يحذفرره، مرر   ام البرر   

ر أيضرً  أن يقصر  النظرر ويطلرع علر  مر  فري مفتوح، نعم م   ام الب   مفتوح ليس لره أن يحرذف، لكرن لريس ل خر
الب)  بح)  )ر ز النظر، )نظر إل  البع)  والقري ، ولو أرا  تقرير مفصر  عرن األسرر  بمجرر  هرذه النظرر  بعرض 
الن س عن ه استع ا ، نعم بعض الن س بمجر  نظر  )ت م     شيء، وي قق وينظرر، يعنري فري نفسرك وفري ب)ترك، 

والعم  م  يغنيك عن مث  هذه األمرور، لكرن بعرض النر س ال سريم  مرن ضريع أوامرر وفي م  خلق  له من الشغ  
هللا )بتلر  بمثر  هرذه التري هري عليره وليسرر  لره، وعررف مرن بعرض النر س أنرره يسرلك الطريرق األبعر  مرن ب)تره إلرر  

ع)نرري المسررج  والع ررس، لمرر ذا؟ ألن فرري طريقرره األقررر  أنرر س )تسرر هلون فرري إغرر ق البرر  ، يقررو   أخشرر  أن تقررع 
عل  شيء ال )جروز لري النظرر إليره، وال شرك أن األمرة مر  زا  ف)هر  خ)رر وهلل الحمر ، ط)ر  هرذا جر لس يسرتمع أو 
ال مررر  يضرررمن؟ وأذن لررره أن يحذفررره  )نظررر فجررر ء صررر ح  الب)ررر  فحمررر  صرررخر  ورم هررر  عليرره مرررن فررروق، يضرررمن وا 

إنري أل بره وأ   غ)رره، ال أخلري بحص  ، ولو حص  من هذا الحذف فقئ الع)ن فه ر ال يضرمن، لكرن قر    وهللا 
أح  يمر مع هذا البر   مر  هرو بيطلرع، شر   صرخر  ورمر ه بهر ، يضرمن، ال شرك أنره يضرمن، وال )هر ر مثر  هرذا، 

 نعم.
 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

 باب: حد السرقة
 :وفـي لفـظ ،قطع في مجن قيمته -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -مارضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عمر 

 قيمته ثالثة دراهم.
))تقطـع اليـد فـي ربـع يقـول:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-أنها سمعت رسول هللا  -ارضي هللا عنه-وعن عائشة 

 .دينار فصاعدا ((
نعم ح  السرقة، والسرقة  أخذ الم   خفية من حرز، أخذ م   )بلغ النص   خفية من حرز مثله، بهذا )ج  الح  

ـِدَيُهَما{}الذي هو قطع ال) ،  اِرَقُة َفاق َطُعوا  َأي  اِرُق َوالسَّ وهنر  قر م السر رق، وفري الزنر  قر م   [( سرور  الم ئر  19 ] َوالسَّ
ق لوا  ألن الرج   في األموا  أ خر  مرن النسر ء، والنسر ء فري ذلرك البر    [( سور  النررور6 ] }الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني{الزانية، 

 أ خ  من الرج  .
قطــع فــي مجــن قيمتــه ثالثــة  -صــلى هللا عليــه وســلم-أن النبــي  -رضــي هللا عنهمــا- بــن عمــر "عــن عبــد هللا

 وش الفرق ب)ن اللفظ)ن القيمة والثمن؟ القيمة إيش؟ دراهم، وفي لفظ" ثمنه"



 طالب:......
 والثمن؟

قة، يعنري اآلن إذا نعم؟ م  الفرق ب)نهم ؟ الثمن يعني الذي أشتري به المجن، والقيمة م  يقوم به المجن وق  السرر 
اشررتري  أرض للتجرر ر  بم ئررة ألررف، ف نحرر   عل)هرر  الحررو  تسرر   العقرر ري)ن يقولررون  تسرروى تسررع)ن ألررف، أو م ئررة 
وعشرين ألف، ثمنه  م ئة ألف، وقيمته  تسع)ن أو م ئة وعشرين، يعني م  تستحقه في وقر  حلرو  الز ر   وقيمتره 

  أن الث ثرة  راهرم نصر   تقطرع بره ال)ر  فري السررقة، قر  مثر  هرذا ث ثة  راهم، يعني يقوم بث ثرة  راهرم، فر   علر
))تقطع اليد فـي يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-أنها سمعت رسول هللا   -رضي هللا عنها-عائشة في ح )  "

و " ربرع الر )ن ر يعر    ث ثرة  راهرم؛ ألن الر )ن ر اثنر  عشرر  رهرم، و يرة المسرلم ألرف  )نر ر، أربع دينار فصـاعدا ((
اثني عشر ألف  رهم، فسواء بلغ  قيمة المسروق ث ثة  راهرم أو ربرع  )نر ر تقطرع ال)ر ، و ر  منهر  أصر  برأسره، 
ذا  ر ن  ومنهم من )رى أن األص  الفضة يقوم به  الذه ، ومنهم من )ررى أن األصر  الرذه  ترر  إليره الفضرة، وا 

وأه  الظ هر ال يشترطون النص  ، بر  المسروق عرض من عروض التج ر  )ر  إل  أصله من الذه  والفضة، 
يقطعون في    شيء صغ)ر و ب)ر؛ ألن اآلية مطلقة م  ف)ه  ق) ، لكن السنة ج ء  ب لق) ، و  ن  ال)  ال تقطع 

 في الشيء الت فه  م  في ح )  ع ئشة.
 ًا، فر   علر  قطع في مجن قيمته ث ثة  راهم، وتقطع ال)ر  فري ربرع  )نر ر فصر ع -عليه الص   والس م-والنبي 

أنه  ال تقطع في أق  من ربع  )ن ر، ال تقطع في أق  من ربع  )ن ر، الرذي يسر وي ويعر    ث ثرة  راهرم، والحنفيرة 
عن هم النص بة عشر   راهم، ومنهم من )رى أن النص   خمسة  راهم، والخمس ال تقطع إال في خمس إل  أقوا  

ج ء في هذ)ن الح )ث)ن الصحيح)ن، وهو المعتمر  ربرع  )نر ر أو  ث)ر  أله  العلم، المقصو  أن النص   عل  م  
ث ثة  راهم، وال)  تقطع، ال)  اليمن  تقطع من مفص  الكف من الرسغ، من مفصر  الكرف؛ ألنهر  جر ء  مطلقرة، 
وهرررذا أقررر  مررر  تطلرررق عليررره ال)ررر ، يعنررري ال مرررن المرفرررق وال مرررن اإلبررر ، إنمررر  تقطرررع مرررن مفصررر  الكرررف، وال ي تفررر  

ن قرر   الشررريف الرضرري فرري أم ليرره  إن ال)رر  تقطررع ب ألصرر بع، لكررن هررذا القررو   ب ألصرر بع؛ ألنهرر  ال تسررم  )رر ، وا 
مرذو  مهجور، نعم ف ل)  تقطع من المفص  من الرسرغ؛ ألنهر  أقر  مر  يطلرق عليره االسرم، وال تقطرع مرن المرفرق، 

السرررقة مطلقررة، وفرري آيررة الوضرروء مررنهم مررن..، قرر  يقررو  ق ئرر   لمرر ذا ال يحمرر  المطلررق علرر  المق)رر ؟ ال)رر  فرري آيررة 
مق)رر   إلرر  المرافررق، لمرر ذا ال يحمرر  المطلررق علرر  المق)رر ؟ يحمرر  المطلررق علرر  المق)رر  هنرر  أو مرر  يحمرر ؟ لمرر ذا ال 
نحمرر  ال)رر  المطلقررة فرري آيررة السرررقة علرر  ال)رر  المق)رر   فرري آيررة الوضرروء؟ اختلررف الح ررم والسررب ، وح)نئررذ  ال يحمرر  

ال مر  يحمر ؟ اختلرف الح رم المطلق عل  المق)  اتف قً ،  لكن لو اختلرف الح رم فقر  واتحر  السرب  يحمر  المطلرق وا 
ال مرر   واتحرر  السررب ، ال)رر  فرري آيررة الوضرروء مق)رر   برر لمرافق وفرري آيررة الترريمم مطلقررة، نمسررح برر لتيمم إلرر  المرافررق وا 

كثرر علر  أنره ال نمسح؟ اختلف الح م واتح  السب ، السب  الح  ، والح م هن  غس  وهن  مسح اختلف، هنر  األ
ن اتح  السب ، منهم من ق    تسمح ال)  إل  المرافرق؛ ألن السرب   يحم  المطلق عل  المق) ؛ الخت ف الح م وا 
واح ، والع س فيم  إذا أتح  الح م واختلف السب  فيحم  المطلق عل  المق)   م  في الرقبة في آية الظه ر وآية 

فري  فر ر  القتر  الرقبرة مق)ر   ب إليمر ن، الح رم واحر ، فيحمر  المطلرق علر  القت  في  ف ر  الظهر ر الرقبرة مطلقرة، و 
ن اختلررف السررب  خ فررً  للحنفيررة، أمرر  إذا اتحرر  الح ررم والسررب  فرر  خرر ف، الرر م مطلررق  ُكُم المق)رر ، وا  ــي  َمــت  َعَل }ُحرِ 



ُم{ ــدَّ َتــُة َوال  َمي  ــ وجرر ء تق))رر ه  [( سررور  الم ئرر  1 ] ال  َت ا{}ِإالَّ َأن َيُكــوَن َمي  ــُفوح  ــا مَّس  والح ررم  [( سررور  األنعرر م345 ] ة  َأو  َدم 
 والسب  متفق ن يحم  المطلق عل  المق)  ب  خ ف، نعم.

من يكلم فيها رسول هللا  :أن قريشا  أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا -ارضي هللا عنه-عن عائشة 
، -صلى هللا عليه وسلم-حب رسول هللا  امة بن زيدومن يجترئ عليه إال أس :فقالوا ؟-صلى هللا عليه وسلم-

))إنما أهلك الـذين مـن قـبلكم أنهـم ثم قام فاختطب فقال:  ((؟))أتشفع في حد من حدود هللا :فقال فكلمه أسامة
ذا سرق فـيهم الضـعيف أقـاموا عليـه الحـد، وأيـم هللا لـو أن فاطمـة بنـت  كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وا 

 .طعت يدها((محمد سرقت لق
 بقطع يدها.   -صلى هللا عليه وسلم-فأمر النبي  كانت امرأة تسعير المتاع وتجحده :وفي لفظ

  -رحمه هللا تع ل -نعم يقو  المؤلف 
ــة التــي ســرقت" -رضــي هللا عنهــا-"عــن عائشــة  ننتبرره لقولرره  سرررق ، هررذا  أن قريشــا  أهمهــم شــأن المخزومي

ال غ)رر مرؤثر فري الح رم؟ ال أثرر لره، نر تي الوصف مؤثر، أهمهم ش ن المخزومية، ي عني  ونه  مخزومية مرؤثر وا 
يعني ليشفع له ،  ؟"-صلى هللا عليه وسلم-"فقالوا: من يكلم فيها رسول هللا إل  الق)  الذي "التي سرق " مؤثر، 

السررلط ن  ، وصرر  الح ررم إلرر -عليرره الصرر   والسرر م-يعف)هرر  مررن إق مررة الحرر ، اآلن الح ررم والحرر  رفررع إلرر  النبرري 
"وابــن يعنري محبوبره،  "-صـلى هللا عليـه وسـلم-"فقـالوا: ومـن يجتـرئ عليـه إال أسـامة بـن زيـد حــب رسـول هللا 

واسرطة الحر  برن الحر ، لكرن مر  الرذي حصر ؟ غضر   "فكلمـه أسـامة"يعني ابن المحبو  زير  برن ح رثرة  حبه"
لمرر ذا؟ ألنرره بلررغ السررلط ن، وجرر ء فرري  (())أتشــفع فــي حــد مــن حــدود هللا؟، وقرر    -عليرره الصرر   والسرر م-النبري 

ذا بلغرر  الحرر و  السررلط ن فررإن عفرر  فرر  عفرر  هللا عنرره((الخبررر   ثــم قــام  ))أتشــفع فــي حــد مــن حــدود هللا؟(("   وا 
خط)بً  ل)ن رر هرذا المن رر العظريم، ول)نبره، وليقطرع الطريرق علر  مرن  -عليه الص   والس م-" ق م النبي فاختطب

))إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كـانوا إذا سـرق فـيهم "ثم قام فاختطب، فقال: مة الحر و  أرا  أن )ت خ  في إق 
ذا ســرق فــيهم الضــعيف أقــاموا عليــه الحــد(( هررذه طريقررة مررن قرربلكم مررن ال)هررو  ومررن قرربلهم،  "الشــريف تركــوه، وا 

نرري يم ررن يسررتف   مررن عطلرروا الحرر و  بهررذه الطريقررة، هررذا شررريف مرر  يقطررع، هررذا لرره قب)لررة تحميرره مرر  يقطررع، هررذا غ
أموالرره مرر  يقطررع، هررذا وجيرره، هررذا  ررذا، الضررع)ف هرر توه، شرر فوا المسرر لة مشرر لة اضررطرا  فرري الح ررم، فرر ن يقطررع 
وفرر ن مرر  يقطررع، وفرر ن )ختلفررون عليرره، واألم)ررر مررع وزيررره ال يقطررع.....، تصرر)ر مشرر ك ، فعوضرروا عررن القطررع 

لرك الرذ)ن مرن قربلكم أنهرم  ر نوا إذا سررق فر)هم الشرريف تر روه،   إنمر  هب لب  ، ثم عطلروا هرذا الحر ، وهلكروا بسرببه 
ذا سرق ف)هم الضع)ف أق موا عليه الح (( إق مة وتنف)ذ م  أمر بتنف)ذه من  -عليه الص   والس م-ثم أك  النبي  وا 

   ال م  في مح ب ))لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها((قسم  ))وأيم هللا((ق     -ج  وع -ح و  هللا 
سر)   نسر ء أهر  الجنرة،    لرو أن ف طمرة بنر  محمر  سررق  لقطعر  )ر ه ((شريف وال وضيع، ال  ب)ر وال صغ)ر 

عليره الصر   -وأبوه  س)  ول  آ م، وبهذا )تم امتث   الرع ي ، م  هو ب لك م النظري، امتث   الرع ي  لم  أك  النبري 
  أو   م أضعه  من ،  م ابرن ربيعرة برن الحر ر ، وأو  ب  ق    تحريم القت  في حجة الو اع، وتحريم الر  -والس م

لمر   -عليره الصر   والسر م-الن س يحت جون إل  ق و ، )تق م الن س ب لفع ، النبي  رب  أضعه رب ن ، رب  العب س((



م هللا لرو أن   وأيرأمر الن س ب ن يحلقوا رؤوسرهم فري الح )بيرة تر خروا، لمر  حلرق رأسره  ر  وا أن يقتتلروا، ولرذا قر    
 .ف طمة بن  محم  سرق  لقطع  ) ه ((

هرذه هري المررأ   بقطع يـدها" -عليه الصالة والسالم-وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي "
األولرر ، هرري المخزوميررة، المرررأ  هرري هرري، لكررن القطررع بسررب  السرررقة الترري أشرر)ر إل)هرر  فرري أو  األمررر، سرررق  أو 

المترر ع وجحرر ه؟ اسررتع ر  المترر ع وجحرر ه هررذه خي نررة وال قطررع علرر  خرر ئن وال منتهرر  وال مخررتلس، بسررب  اسررتع ر  
ال االسرتع ر ؟ اسرتع ر  المتر ع مرع جحر ه مسر لة خ فيرة  المقصو  أن الوصرف المرؤثر فري الح رم هر  هرو السررقة وا 

من أجله، إنم  قطع  من  ب)ن أه  العلم، منهم من يقو   إنه  وصف  ب نه  تستع)ر، عرف  بهذا، لكن م  قطع 
أج  السرقة، والنصوص  له  ت ور عل  قطع السر رق ال غ)رر، ومرنهم مرن يقرو   إن هرذا وصرف مرؤثر وتسرتع)ر 
المترر ع وتجحرر ه فح مهرر  ح ررم السرر رق، واألكثررر علرر  أنرره ال يقطررع ج حرر  الع ريررة، روايررة عنرر  الحن بلررة علرر  أنرره 

 يقطع، ورجحه  بعض أه  التحق)ق، نعم.
 :-رحمه هللا تعالى-نف قال المص

 باب: حد الخمر
أوتـي برجـل قـد شـرب الخمـر فجلـده  -صـلى هللا عليـه وسـلم-أن النبـي  -رضـي هللا عنـه-عن أنس بن مالك 

أخـف  :وفعله أبو بكر، فلما كان عمـر استشـار النـاس فقـال عبـد الـرحمن بـن عـوف :بجريدة نحو أربعين، قال
 .-نهرضي هللا ع-الحدود ثمانون، فأمر به عمر 

 باب: حد الخمر
والخمررر  مرر  خرر مر العقرر  وغطرر ه مررن أي مرر     رر ن، سررواء  رر ن مررن العنرر  أو مررن التمررر أو مررن الزب)رر  أو مررن 
التف ح أو من أي م     ر ن،  ر  مر  أسر ر فهرو خمرر،  ر  مر  غطر  العقر  وخر مره فهرو خمرر موجر  للحر ، و ر  

 مس ر خمر، و   خمر حرام.
أوتـي برجـل قـد شـرب الخمـر، فجلـده  -صلى هللا عليـه وسـلم-أن النبي  -هرضي هللا عن-"عن أنس بن مالك 

عليرره -فرري عصررر النبرري  -جلرر  الشرر ر -جلرر  أربعرر)ن، يعنرري الجلرر   بجريــدة نحــو أربعــين، قــال: وفعلــه أبــو بكــر"
  ألنره  ثرر الشرر  "فلما كان عمر استشار الناس"نحو أربع)ن، فعله أبو ب ر جل  أربع)ن أيضً   -الص   والس م

قض ي  مح و  ، وفي عهر  أبري ب رر  رذلك، النر س أ نر   -عليه الص   والس م-في عه ه، يعني في عه  النبي 
شرريء )ررر عهم، النصرروص تررر عهم، لكررن النرر س إذا تترر بعوا علرر  شرريء بح جررة إلرر  مزيرر  را ع، بح جررة إلرر  مررن 

"فقـال عبـد الـرحمن بـن عـوف: س )ر عهم، فلم    ن عمر، يعني ج ء  والية عمر و ثر في الن س استش ر النر 
)جلر  الشرر ر  ثمر ن)ن؛ ألن األربعر)ن مرر  تر عره، وفرري  "-رضـي هللا عنــه-أخـف الحــدود ثمـانون، فــأمر بـه عمــر 

ذا هرذى افتررى، وحر  الفريرة ثمر نون،  ح )  آخر  أنره لمر  استشر رهم قر   علري برن أبري ط لر   إذا شرر  هرذى، وا 
رضري هللا -مع رأي عب  الرحمن بن عوف فنفذ عمر  -هللا عنه رضي-يعني أق  شيء ثم ن)ن، ف تفق رأي علي 

 الثم ن)ن. -عنه
ذا أوج  الح  فهو  ب)ر  من  ب ئر الذنو ، وج ء  ولذا اختلف العلم ء في ح  الخمر، أواًل  الخمر موج  للح ، وا 

لكرررن هرر  حررر ه  لعنرره، وجرر ء أن مرررن شررربه  فررري الرر ني  لررم يشرررربه  فرري اآلخرررر ، ف مرهرر  عظرريم، وهررري أم الخب ئرر ، 



وأبرررو ب رررر أو ثمرر نون  مررر  نفرررذه عمرررر ووافقررره عليررره  -عليررره الصررر   والسررر م-أربعررون،  مررر   ررر ن فررري عهررر  النبرري 
الصح بة؟ أو هو تعزير؟ المرجح أنه ح ، والثم نون اتفق عل)ه  الصح بة، وق   به جمهور أه  العلم، ومنهم من 

وهذا قو  عنر  الشر فعية معرروف، وهرو تعزيرر لكرن لرو احتر جوا  )رى أن الح  أربع)ن، والزي    إل  الثم ن)ن تعزير،
إل  را ع أكثر، م  ارت عوا ب لثم ن)ن ه  نزي ؟ نقو   اتفق الصح بة عل  الثمر ن)ن، ال )رزا  فري هرذا الحر ، حر )  

يعنري  ((  إذا شر  الخمر ف جلر وه، ثرم إذا شرر  ف جلر وه، ثرم إذا شرر  ف جلر وه، ثرم الرابعرة فر قتلوهمع وية وغ)ره  
الم من، الم من ي في جل ه أو ال ب  مرن قتلره؟ الجمهرور علر  أن هرذا الحر )  منسروخ، وأن الشر ر  ال يقتر  أبر ًا 
إنم  )جل ، وهذا الح )  منسوخ، وأ عر  بعضرهم اإلجمر ع علر  تررك العمر  بره، النرووي نقر  اإلجمر ع علر  ذلرك، 

فررق النرر س علرر  عرر م العمرر  برره إال هررذا الحرر ) ، والترمررذي ذ ررر فرري علرر  الجرر مع أنرره لرريس فرري  ت برره حرر )  ات
وح )  الجمع ب لم )نة من غ)ر خوف وال مطر، المقصو  أن هذا مم  نقر  االتفر ق علر  عر م العمر  بره، مرع أن 
أه  الظ هر يعملون به، ابن حزم )رى قت  الم من، إذا شر  الرابعة يقت ، )رى أنه ال )نقطع  ابرر هرذه الجريمرة، 

 ب ئر الذنو  إال بتش )  العقوبة، يقتر ، وهرذا القرو  )رجحره السر)وطي والشر)خ أحمر  شر كر، وألرف هذه الكب)ر  من 
فيرره رسرر لة   لمررة الفصرر  فرري قترر  مرر من الخمررر( المقصررو  أن هررذا قررو  ألهرر  العلررم يسررتن  إلرر  مثرر  هررذا الرر ل) ، 

ر ه إلر  اإلمر م، يعنري تعزيرر، إذا وش)خ اإلس م وابن القيم يقوال  إن الح )  ليس بمنسوخ، لكنه ليس بح ، هذا مر
رأى اإلم م الن س ال )رت عون عن شر  الخمر إال ب لقت  يقت ، استن  ًا إل  هذا الحر ) ، وع مرة أهر  العلرم علر  

 أن الخبر منسوخ، نعم.
 -صلى هللا عليه وسلم-أنه سمع رسول هللا  -رضي هللا عنه-ر البلوي األنصاري اوعن أبي بردة هانئ بن ني

 .))ال يجلد فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود هللا((: يقول
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

 -صـلى هللا عليـه وسـلم-أنـه سـمع رسـول هللا  -رضـي هللا تعـالى عنـه-عن أبي بردة هانئ بـن نيـار البلـوي "
شررعً  فري الخمرر وفري  " الحر و  المقررر  المحر   ))ال يجلد فوق عشرة أسواط إال فـي حـد مـن حـدود هللا((يقول: 

الزن  وفي القذف وغ)ره ، المح    ب لجل ، السرقة قطع، ق طع الطريق جل ؟ ال إحن  نتكلم عن الجل ، الخمر والزنر  
والقرذف، أقرر  هرذه الحرر و  الخمررر علر  خرر ف هرر  )بلرغ إلرر  حرر  القرذف أو ال )بلررغ؟ وأعرر ه الزنر ، األمررور الترري ال 

مخ لفررة  ون الحرر ، هرر  )جلرر  مرر  )زيرر  علرر  الحرر ؟ يعنرري شررخص اتهررم  تقتضرري حرر  تقتضرري تعزيررر، شررخص عنرر ه
ب لزنر  وفعر  مرع المررأ  مر  يفعلره الرجرر  مرع امرأتره إال أنره لرم يصر  إلر  حرر  الزنر  هر  نقرو   يم رن يعرزر بمر  )زيرر  

هرر  عل  م ئة جل  ؟ نعم هو لم )ثب  في حقه الزن ، لكن فع  مع المررأ ..،  عونر  مرن  ونره اختطفهر  اغتصربه  
به  وأخف ه  م  ، هذه جرائم  ب)ر  يقر ره  اإلمر م فري وقتهر ، لكرن حصر  معره خلرو  بر مرأ ، وفعر  معهر  مر  فعر  إال 
أنه لم )ثب  الزن ، ال )بلغ هذا إل  مس لة الح ، ال )بلغ به م ئة،  ون الم ئة  ون الح ، لكرن هر  )رزا  علر  عشرر  

هرر  المرررا  برره الحرر و   عشررر  أسررواط إال فرري حرر  مررن حرر و  هللا((  ال )جلرر  فرروق أسررواط؟ ومرر  المرررا  ب لحرر  هنرر ؟ 
المق ر  فإذا فع  م  فع  م  لم )ثبر  الحر  ال )جلر  أكثرر مرن عشرر  أسرواط؟ أو نقرو   إنره ال )بلرغ بره الحر  المحر   

لرر  فري الفعرر  المرترر  عليره الحرر  الك مرر  إذا  ر ن مررن جنسرره؟ وي ررون المررا  فرري الحرر  المحررم، إذا ارتكرر  محرررم )ج
فرروق عشررر  أسررواط، إذا لررم )رتكرر  محرررم وخرر لف األ   )ررؤ  ، ومثرر  هررذا المعلررم مررع ط برره، إذا خرر لفوا األ  ، 



وأسر ءوا األ   أو تر روا الحفرظ يضرربهم، لكرن مر  )جلر هم عشرر  أسرواط، فروق عشرر  أسرواط، والرجر  )رؤ   ولرر ه، 
ترتكرر  حرر ، وحرر و  هللا مح رمرره، بغررض والرجرر  )ررؤ   زوجترره، ال يصرر  بهرر  إلرر  أكثررر مررن عشررر  أسررواط، مرر  لررم 

النظر عن  ونه  رت  عل)ه  ح و  في ال ني  أو ال، ومنهم من يقو   إال فري حر  مرن حر و  هللا المقر ر ، األربعر)ن 
أو الثم ن)ن أو الم ئة، فإذا حص  من العب  الرق)ق م  يحص  مم  لم )ثب  به الح ، وقلن   إنه )جل  نصف الحر، 

جل   م  لم )ثب  عليه الزن  ف)وص  به الخمس)ن، وق  مث  هذا في بقية الح و ، ع  الخر ف م  )بلغ به خمس)ن 
إذا   ن المحرم، إذا ارتك  محررم ولرو لرم ي رن فري حر  )تجر وز بره،    إال في ح  من ح و  هللا((في المرا  بقوله  

قرذف )جلر  ثمر ن)ن، شرخص هن ك قض ي  يحتف به  م  يحتف مم  )جعله  أعظم مرن الحر و ، شرخص تكلرم ب لمرة 
شر    س من الخمر )جل  ثم ن)ن، وقع زن  ب مرأ  )جلر  م ئرة، لكرن هنر ك جررائم، )وصر  بعرض القضر   التعزيرر 
إلر  المئر   بر  إلر  األلروف؛ ألن هنر ك جررائم تفرنن ف)هر  الفجرر  والفسر ق، يعنري شرخص أغلرق ب بهر ، أو أختطررف 

  ونشرر الصرور، وفعر  و رذا، يحتر ج إلر  مرن )ر عره هرذا، هرذا امرأ  وجلسر  عنر ه أير م طويلرة أو أشرهر، وصروره
احتف بفعله جرائم  برى، هرذا )بر لغ بت  )بره وتعزيرره ور عره ور ع أمث لره، ف آلثر ر المترتبرة علر  مثر  هرذه األفعر   
 ب)ر ، فلي ن الرا ع  ب)رر، وبعرض النر س )نتقر  القضر ء والقضر   بر ن بعضرهم يشر  علر  بعرض النر س، ال مر  هرو 

ال صرر ر بصرر حيح أبرر ًا؛ ألن هررذه الحرر و  إنمرر  شرررع  للعرر ج، وتصررفية المجتمررع اإلسرر مي مررن هررذه القرر ذورا  وا 
الن س وحوش إذا لم )ج  م  )ر عهم، ال سيم  مع تيسر أسب   الفس  ، ومر  يعر)ن علر  انتشر ر الرذ)لرة، ال بر  مرن 

 األطر، وال ب  من حم  الن س عل  الحق، وهللا أعلم.
 .نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن ،عل  عب ه ورسوله وب رك لموصل  هللا وس

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1كتاب األيمان والنذور ) -شرح: عمدة األحكام 

 ب    القض ء - ت   األيم ن والنذور 
 عب  الكريم الخض)رالش)خ  

 
 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وصحبه أجمعين، وبعد: الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
 .اللهم أغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 كتاب األيمان والنذور:

))يـا عبـد الـرحمن  :-صلى هللا عليـه وسـلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن عبد الرحمن بن سمرة 
ن أعطيتهــا عــن غيــر مســألة فإنــك إن أعطيتهــا عــن  ،ال تســأل اإلمــارة ةبــن ســمر  أعنــت مســألة وكلــت إليهــا، وا 
ذا حلفعليها،   الذي هو خير((. ت على يمين فرأيت غيرها خير منها فكفر عن يمينك وأتِ وا 

 -إن شـاء هللا-))إنـي وهللا  :-صلى هللا عليـه وسـلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي موسى 
 .منها إال أتيت الذي هو خير منها وتحللتها((ال أحلف على يمين فأرى غيرها خير 

الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. يقو  
  -رحمه هللا تع ل -المؤلف 

 كتاب األيمان والنذور
، أو بصررفة مررن صررف ته -عررز وجرر - األيمرر ن  جمررع يمرر)ن، والمرررا  بهرر  ت ك)رر  المحلرروف عليرره ب سررم مررن أسررم ء هللا

مقترنررً  ب حرر  الحررروف حررروف القسررم، والنررذور  جمررع نررذر، وهررو إلررزام الم لررف نفسرره مرر  لررم )لزمرره برره الشرررع، جمررع 
ب)نهمررر  المؤلرررف  غ)رررره مرررن أهررر  العلرررم ألنهمررر  يشرررتر  ن فررري بعرررض األح ررر م، اليمررر)ن والنرررذر تشرررتر  ن فررري بعرررض 

يمررر)ن، هرررذا هرررو سرررب  الجمرررع بررر)ن البررر ب)ن، ويقصررر  منهمررر  معرررً  التو )ررر ، األح ررر م، وبعرررض النرررذور  ف رتهررر   فررر ر  
صــلى هللا عليــه -قــال: قــال رســول هللا  -رضــي هللا تعــالى عنــه-"عــن عبــد الــرحمن بــن ســمرة الحرر )  األو   

اإلم ر  وفي ح مه  س ئر الوالير   والوظر ئف، ال شرك أن  "))يا عبد الرحمن بن سمرة ال تسأل اإلمارة((: -وسلم
ه  تبع  ، فإذا وج  من يقروم ب لعمر  غ)ررك ف حمر  ربرك علر  السر مة، قر  جر ء فري اإلمر ر  أنهر  نعمرة المرضرعة ل

رضرري هللا تعرر ل  -وبئسرر  الف طمررة، يعنرري مرر  زلرر  فرري اإلمرر ر  ف نرر  أمررورك م شررية، لكررن بعرر  ذلررك؟ ابررن عمررر 
مررر  ال يقبرر  هللا صرر   مررن غ)ررر لمرر  زار ابررن عرر مر، عرر  ه وهررو مررريض، فقرر   لرره  عظنرري، فقرر   ابررن ع -عنهمرر 

طهور، وال ص قة من غلو ، و ن   عل  البصر ، يعني أم)ر عل  البصر ، ف ن  في هذه اللحظة أحوج م  تكرون 
إل  إبراء ذمتك، يعني إن   ن  خ  عليرك مرن ب)ر  المر   شريء، أو مرن حقروق العبر   شريء؛ ألن األم)رر الواليرة 



ذا حصر  لهر  التنف)رذ  سلطة، إذا عرف اإلنس ن أنه ليس هن ك أح  فوقه يح سبه النفس ضعيفة، تتمنر  وتشرتهي وا 
نفذ ، وهذا موجو  في آح   الن س فضً  عمن ولي بعض األمور التي..، وترك له األمر ف)ه ، فلمر    نر  بهرذه 

ال أحر  فوقره المث بة مزلة ق م، فعل  اإلنسر ن أن يسر   هللا السر مة منهر ، وهرذا فري سر ئر الوالير   لكرون اإلنسر ن 
)ن قشرره ويع قبرره ويع تبرره هررذا ال شررك أنرره )يسررر عليرره التسرر ه  فرري بعررض األمررور، واإلمرر ر  مررن هررذا النرروع، وجرر ء 

 التحذ)ر من القض ء عل  م  سي تي، وق  مث  هذا في س ئر الوالي   واإل ارا  والرئ س   له  تبع  .
والغ ل  أن الرذي يسر   العمر  والوظيفرة يحر و  أن  ())ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها(

)تمسك به ؛ ألنه ج ءه  عن رغبة، ومح ولته هذا التمسك )جعله )تج وز بعض األمور، ب)نم  من ألزم عل  عمر  
مرر  أسرروأ االحتمرر ال  إذا ألررزم علرر  عمرر  يعنرري إذا عرر   وأتقررن عملرره، وأ ى مرر  عليرره ب قررة أسرروأ االحتمرر ال  وش 

يفصرر  مررن هررذا العمرر ، يعفرر  منرره، وهررو مرر  جرر ء إال مرررغم مرر  يضرر)ره شرريء، ولررذا مثرر  هررذا الررذي يصرر)ر لرره؟ أنرره 
ن أعطيتها من غير مسألة يطل  الشيء ال شك أنه يح و  تثب)  م  حص  عليه، أم  ب لنسبة للذي )لزم به  ))وا 

ضررر ، بخر ف مرن ألنك في األص  م  ج)ر  رغبرة أنر  ملرزم، فرإذا أعف)ر  مرن هرذا العمر  مر  تأعنت عليها(( 
طلررر  هرررذا األمرررر، ولرررذا بعضرررهم، بعرررض مرررن  تررر  فررري اآل ا  السرررلط نية وغ)رهررر  والواليررر   واألح ررر م السرررلط نية 
)ذ رون أن الن س أحر  اثنر)ن، إمر  أن ي رون أكبرر مرن هرذه الواليرة، أو ي رون  ون هرذه الواليرة، يعنري مسرتواه، فرإن 

، مر  يفقر  شريء إذا فقر  هرذه الواليرة، وسروف يسرع  إلبرراء ذمتره،   ن أكبر من هذه الوالية م  يفق  شيء إذا فق ه 
ذا  رر ن أقرر  منهرر  فهررو يسرررع  للحصررو  إل)هرر ، ومررع ذلررك يحرر فظ عل)هررر ،  ولررن )نظررر إلرر  أحرر    ئنررً  مرررن  رر ن، وا 

 ويتج وز من أج  إبق ئه ، والشواه  ال تخف  عل  أح ، وهللا المستع ن.
ن أعطيتهــا مــن غيــر مســألة أعنــت عليهــا(( ))فإنــك إن أعطيتهــا عــن مســألة وكلــت إليهــا، جرر  -يع)نررك هللا  وا 

ذا  ن    رهً  له  وألزم  به  ال شك أن اإلع نة مضمونة من  -وع  إذا أعط)  هذه الوظيفة من غ)ر مس لة، وا 
، ف لذي ي رره علر  شريء، الرذي ير تي منر فع إلر  الشريء، هرذا جر ء عرن مسر لة ف)خلر  ب)نره وبر)ن -ج  وع -هللا 

جر  -ال يع ن، والذي )لزم أو يعط  من غ)ر مس لة أو يعرض عليه ويلزم وي رره علر  ذلرك ال شرك أن هللا نفسه و 
 يع)نه عل)ه . -وع 

ذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا  منها فكفر عن يمينك وأِت الذي هو خير(( ومثله ح )  أبي موسر    ))وا 
يعنري  غ)رهر  خ)ررًا منهر  إال أت)ر  الرذي هرو خ)رر وتحللتهر (( ال أحلف علر  يمر)ن فر رى  -إن ش ء هللا-  إني وهللا 

حلف  أن ال تزور ف ن من الن س فرأ)  من المصلحة أنك تزروه، يعني تر    علر  المسرئو  الف نري أو العر لم 
الف ني وذ ر  لره بعرض األمرور وبعرض المن ررا ، وبعرض مر  )جر  تغ))رره مر  لقر ك بر  ، حلفر  تقرو   وهللا مر  

ه غ)رر مر  مرير ، ثرم رأ)ر  من ررًا ال بر  مرن إب غره إير ه هرذا خ)رر بر  شرك، أو حلفر  أن ال ترزور قريبرك أمر علير
 مثً  ألنك تزوره وال )زورك، فزي رته خ)ر ب  شك.

ذا حلف  عل  يم)ن فرأ)  غ)رهر  خ)ررًا منهر  ف فرر عرن يم)نرك وأ   الرذي هرو خ)رر((   ال الحر )  الرذي )ليره     وا 
" وهنرر    رى غ)رهرر  خ)ررر منهرر  إال أت)رر ((أحلررف علرر  يمرر)ن فرر    إال أت)رر  الررذي هررو خ)ررر منهرر  هنرر ك  " فررر وأ  

فمت  ي ون التكف)ر عن هرذه اليمر)ن قبر  الحنر  أو بعر ه؟ مقتضر  الحر )  األو  أن ي فرر ثرم يحنر ،  وتحللته ((
ي الموضررع)ن ال مقتضرر  الحرر )  الثرر ني؟ نعررم؟ يرر تي الررذي هررو خ)ررر ثررم ي فررر، وعلرر   رر  حرر   العطررف برر لواو فرر



يقتض  ترت) ، فسواء ق م التكف)ر أو ق م الحن  ال فرق، وهذه المسر لة فررع مرن ق عر   ذ رهر  الحر فظ ابرن رجر ، 
وذ ررر لهرر  فررروع منهرر  هررذه المسرر لة، وهرري أن العبرر    أو العقرر  إن  رر ن لرره سررب  وجررو  ووقرر  وجررو ، هنرر  سررب  

اتف قرررً ، ويجررروز فعلهررر  بعررر  وقررر  الوجرررو  اتف قرررً ،  وجرررو  ووقررر  وجرررو  فإنررره ال )جررروز فعلهررر  قبررر  سرررب  الوجرررو 
والخرر ف مرر  برر)ن السررب  والوقرر ، الررذي معنرر  سررب  وجررو  الكفرر ر  اليمرر)ن، هررذا هررو السررب  فرري وجوبهرر ، ووقرر  
وجو  الكف ر  الحن ، ال )جوز التكف)ر قب  انعق   السب ، فمثً  شرخص فر ض عنر ه طعر م، قر    )بري يفسر  هرذا 

مر  ن )ر  منره  رم  فر ر  ونطلعهرن للمسرتقب ؟ مر   -يعررض علر  زوجتره وعلر  أوال ه-ش رأي رم الطع م م  أكلن ه، و 
نرر ري وش )ج)نرر  الررزمن؟ نخرررج خمررس  فرر را ، عشررر  فرر را  بح)رر  لررو حلررف الواحرر  منرر  إذا مقرر م...، هررذه قبرر  

ليم)ن، هرذا الرذي معنر  وهرو اليم)ن ال تجزئ الكف ر  اتف قً ، وبع  الحن  تجزئ اتف قً ، لكن قب  الحن  وبع  انعق   ا
مح  خ ف ب)ن أه  العلم، وال ل)  )   عل  جوازه، ط)  ه ي المتعة والقران سببه اإلحررام، نعرم، سرببه اإلحررام 
ب لعمر  إن   ن متمتعً ، أو اإلحررام بهمر  مرن الميقر   إن  ر ن ق رنرً ، هرذا السرب ، ال )جروز أن )رذبح هر ي المتعرة 

الوجررو   ارتفرر ع الشررمس، أو صرر   الع)رر ، يعنرري مرر  يعرر    صرر   الع)رر  مررن )رروم  والقررران قبرر  أن يحرررم، ووقرر 
األضح ؛ ألنهم يقولون  وقته  وق  األضرحية، هرذا وقر  الوجرو ، والوقر  مر  ب)نهمر  مرن إحرامره إلر  )روم الع)ر  

)جروز؛ ألنره )جوز أن )ذبح أو م  )جوز؟ عل  الق ع  ، الخ ف موجو ، منهم من يقو  مثر  هرذا تم مرً ، لريش مر  
)جروز بر)ن السرب  والوقر  علرر  مر  قررنر ه هنر ، ولررذا أجر ز الشر فعية أن )رذبح هرر ي المتعرة والقرران )روم عرفررة وش 
الم نع؟ أو قب  عرفة من اإلحرام قب  )وم الع) ؟ والجمهور عل  أنه ال )جوز، تعرفون أن في هذا مؤلفر    القرو  

ة مت اولررة، لكررن ر  عل)هرر  برسرر لة أخرررى اسررمه    إيضرر ح مرر  اليسررر فرري جررواز نحررر الهرر ي قبرر  )رروم النحررر( رسرر ل
توهمرره صرر ح  اليسررر فرري يسررره مررن تجررويزه نحررر الهرر ي قبرر  وقرر  نحررره( وعلرر   رر  حرر   الخرر ف برر)ن العلمرر ء 

 موجو  وهو )رجع إل  هذه الق ع  . 
 ، الرنص الثر ني  الذي معن  الح )  األو    فر عن يم)نرك ثرم أ   الرذي هرو خ)رر، يعنري احنر ، إذا  فرر  احنر

أ   الررذي هررو خ)ررر، زر قريبررك، زر شرر)خك، زر المسررئو  الررذي تريرر  أن تبلغرره بمن ررر، زر الررذي هررو خ)ررر، افعرر  
 الذي هو خ)ر وتحل  هذه اليم)ن، يعني  فر عنه .

  عليره الصرر -أقسرم النبري    إنري وهللا((االسرتثن ء هرذا )نفرع فري رفررع ح رم اليمر)ن  ((-إن شـاء هللا-))إنـي وهللا 
  إني وهللا ألحلف عل  يم)ن ف رى غ)ره  خ)ر منه  إال أت)  الذي هو خ)ر ، لو لم ي    بهذا االستثن ء -والس م

يعنرري حنثرر  ثررم  فررر ، و ونرره يقسررم علرر  هررذا األمررر )ؤخررذ منرره عرر م جررواز األمررر الثرر ني، وهررو جرر ئز  وتحللتهرر ((
  م  فيه يمر)ن، ال تر اخ  األيمر ن ير  إخروان، أنر  اآلن ب لنص، ولذا ج ء االستثن ء فرفع الح م، يعني الح )  األو 

 عونر  فري الحر )  الثر ني لنمثر  بره علر  المسر لة الكبررى، المسر لة    إني وهللا((أتح   عن أي يم)ن؟ في قوله  
ثم بع  ذلك    إني وهللا((مو بحلف  -عليه الص   والس م-الخ صة والع مة يم ن تؤخذ من هذا الح ) ، النبي 

  إنرري وهللا ال أحلررف علرر  يمرر)ن اسررتثن  وهررذا االسررتثن ء افترررض أن هررذا االسررتثن ء مرر  وجرر     إن شرر ء هللا((  قرر  
  إنري وهللا لرو افترضرن  أنره جر ء العطرف برر ثم( فقر     ف رى غ)رهر  خ)ررًا منهر  إال أت)ر  الرذي هرو خ)رر وتحللتهر ((

قلنر   ال بر  أن ي رون الحنر   خ)رر منهر  ثرم تحللتهر (( ألحلف عل  يم)ن ف رى غ)ره  خ)رًا منه  إال أت)ر  الرذي هرو
قب  التكف)ر، ومؤ   بقسم، لكن هذا القسم الذي رفع ح مره يعنري لرو جر ء الح رم بر ليم)ن مرن غ)رر مر  )رفرع الح رم 



ال مر  أنرتم معري؟ يعنري نرير   من االستثن ء لقلن   تص  م ب)ن الح )ث)ن، تع رض ظ هر ب)ن الحر )ث)ن، أنرتم معري وا 
عليررره الصررر   -خرررذ مثررر   فررري الق عررر   الكليرررة التررري    عل)هررر  الحررر )ث ن مرررن الحررر )  الثررر ني، حلرررف النبررري أن ن 

، حلف أنه إذا حلف عل  شيء فرأى غ)ره خ)ر منه إال أتر  الرذي هرو خ)رر وتحللهر ، اآلن وجر   عنر ه -والس م
لر   فر ر  لحلفره فري الحر ) ؟ لروال الكف ر  قبر  تيسرر إتير ن الرذي هرو خ)رر، وأرا  أن ي فرر قبر  الحنر  هر  يحتر ج إ

احترر ج، مرر  أ ري اإلخروان الظرر هر أن أكثررهم مرر  هرم معرري، مرر  أ ري    إن شر ء هللا((االسرتثن ء احترر ج، لروال قولرره  
وهللا، أنتم معن  ي  إخوان، تقرر  المس لة أو مر  تقررر ؟ ألن أخرذن  الح رم العر م أنره إذا حلرف علر  يمر)ن رأى أن 

)ه  أفض  من االستمرار واإلصرار ف)ه ، سواء  فرر قبر  أو بعر  مر  فري فررق، وعلر  هرذا )ر   هذه اليم)ن الحن  ف
هرذا فرر ، يم)نره هرذا فرر     إنري وهللا((قر     -عليه الصر   والسر م-الح )ث ن، والق ع   الس بقة تؤي ، لكن النبي 

 ر عرن يم)نرك وأ  الرذي هرو خ)رر((   فريقرو    -عليه الص   والس م-مم     عليه عموم الح )ث)ن، مو النبي 
  إنري ط)ر  خلونر  علر  الحر )  الثر ني الرذي فيره اليمر)ن    إال أت)  الذي هو خ)رر منهر  وتحللتهر ((وفي الث ني  

هررو مرر  فيرره تقرر يم الحنرر  علرر  التحل)رر  فرري الحرر )  الثرر ني؟ تقرر يم الحنرر  علرر  الكفرر ر  تقرر يم الحنرر  علرر   وهللا((
ليم)ن، ط)  خل)ن  عل  واح  أقسرم هرذا القسرم، وهللا إنري ال أحلرف علر  يمر)ن فر رى إيش؟ عل  الكف ر ، مقرون ب 

غ)ره  خ)رًا منه  إال أت)ر  الرذي هرو خ)رر منهر  وتحللتهر ، افتررض أنره بعر  هرذا اليمر)ن تيسرر  لره الكفر ر ، لكرن مر  
حلررف عل)هرر ؛ ألنرره خرر لف تيسررر لرره الحنرر  )لزمرره  فرر ر  ث نيررة لليمرر)ن الررذي حلررف عل)هرر ، )لزمرره  فرر ر  لليمرر)ن الررذي 

ال أشروف بعررض اإلخرروان  اليمر)ن، أنرر  أعررف أن بعررض اإلخروان يم ررن أنر  عجررز  عررن إيصر   هررذا األمرر إلرر)هم وا 
   نهم إل  اآلن م  بع  استوعبوا، نعم؟

 طالب:........
هررو اليمرر)ن  األمثلررة عنرر ن  المثرر   عملرري هنرر ، مرر  هررو عنرر ن  الق عرر   الع مررة أنرره ال )جرروز قبرر  انعقرر   السررب  الررذي

ويجوز بع  الوق  اتف قً ؟ والخ ف فيم  ب)نهم ب)ن السب  والوق ، انته)ن  من هذا وقررن ه، وقلن   سواء  فر  قب  
الحنر  أو بعر  الحنر  ال فرررق، والتكف)رر قبر  الحنرر  لره  ل)لره، والتكف)رر بعرر  الحنر  لره  ل)لرره، مرن الحر )ث)ن الررذ)ن 

علر  الصرور  الث نيرة، نر تي إلر  اليمر)ن المصررح بره عنر ن  فري الحر )    معن ، واح  )   علر  صرور  والثر ني )ر  
مرر  هررو بيمرر)ن؟ لررو حنثرر  فيرره مرر  يحترر ج إلرر   فرر ر ؟ مرر  هررو بحلررف أنرره إذا حلررف علرر  شرريء فرررأى    إنرري وهللا((

غ)ره  خ)ر منه  إال أت  الذي هو خ)رر، مؤ ر  بيمر)ن، وتحللهر ، لرو تحلر  قبر  أن ير تي الرذي هرو خ)رر وقر  حلرف 
عل  أن يع س م  )لزمه  فر ر ؟ )لزمره  فر ر ، لكرن مرن الرذي حلر  هرذه الكفر ر  ورفرع ح مهر ؟ االسرتثن ء، االسرتثن ء 

ِلــيُكم  َأو  رفرع الح ررم، الكفرر ر  جرر ء  مب)نررة فرري القرررآن  َســِط َمــا ُتط ِعُمــوَن َأه  اَرُتــُه ِإط َعــاُم َعَشــَرِة َمَســاِكيَن ِمــن  َأو  }َفَكفَّ
ــَوُتُهم  َأو  َتح   {ِكس  ــم  َيِجــد  ــٍة َفَمــن لَّ ــُر َرَقَب إحرر ى هررذه الخصرر   الررث   علرر  التخ))ررر، إطعرر م،  [( سررور  الم ئرر  97 ] ِري

  سو ، عتق، الذي ال )ج  هذه الخص   الث   يع   إل  صي م ث ثة أي م.
ِنــي َعَلــى َخــجرر ء مرر  )رر   علرر  سررؤا  اإلمرر ر   ))يــا عبــد الــرحمن بــن ســمرة ال تســأل اإلمــارة(( َعل  ِض{}اج   َزآِئِن اأَلر 

فإم  أن يق    هذا شرع من قبلن ، وج ء شرعن  بخ فه، أو يق    إن الح م مستمر ومح م،     [( سور  )وسف55 ]
من عرف أو    من تع)ن عليه عم  ال م نع من أن يطلبه، افترض بل   ب)ر م  فيه إال ع لم واحر ، وسر لوه مرن 

 س )ج)بون في المج لس ف ن ف ن ف ن، واثرق أنره مر  فري..، هرؤالء يصلح للقض ء؟ من يصلح لإلفت ء؟ وب أ الن



 لهررم مرر  يصررلحون، لررو تولرروا هررذه المن صرر  أفسرر وا أكثررر ممرر  يصررلحوا، ح)نئررذ  ال مرر نع أن يعرررض ويطلرر  إلنقرر ذ 
، وه ذا طل  )وسف    أن )جعله عل -عليه الس م-هذه المهمة العظيمة؛ ألنه تع)ن عليه بح)  ي ثم لو لم )تو  

 خزائن األرض؛ ألنه ال )وج  من يقوم مق مه، نعم.
))إن هللا ينهـاكم أن   :-صـلى هللا عليـه وسـلم-قـال: قـال رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه-عن عمـر بـن الخطـاب 

فـو هللا مـا حلفـت  :قال عمر :وفي رواية ))فمن كان حالفا  فليحف باهلل أو ليصمت(( :ولمسلم تحلفوا بَبائكم((
أنه حلـف  ي ينهى عنها ذاكرا  وال آثارا ، يعني حاكيا  عن غير  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا بها منذ سمعت 

 بها.
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

))إن هللا ينهـاكم أن : -صـلى هللا عليـه وسـلم-قـال: قـال رسـول هللا  -رضي هللا عنه-"وعن عمر بن الخطاب 
حرر   قومررً   -رضرري هللا عنرره-عمررر  "فــا  فليحلــف بــاهلل أو ليصــمت(())مــن كــان حالولمســلم:  تحلفــوا بَبــائكم((

يمسرر ه مررن خلفرره فنهرر ه عررن ذلررك، وروى هررذا الحرر ) ،  -عليرره الصرر   والسرر م-حرر )ثً  فحلررف ب بيرره، فررإذا برر لنبي 
 والتنصرريص علرر  اآلبرر ء ال )نهرر كم أن تحلفرروا بآبرر ئ م((هللا   إن   -صررل  هللا عليرره وسررلم-قرر    قرر   رسررو  هللا 

ف لحلف    من حلف بغ)ر هللا فق   فر أو أشرك(()خرج غ)رهم من النهي، ف لحلف بغ)ر هللا  م  ج ء في الح )  
بغ)رر هللا   ئنررً  مرن  رر ن سرواء  رر ن األ  أو األم نرة أو الكعبررة أو النبري أو جبريرر  أو أي مخلروق   ئنررً  مرن  رر ن، 

 بصفة  من صف ته، البتة. ، أو-ج  وع -ف لحلف ال )جوز إال ب سم من أسم ء هللا 
رضي هللا -وابن مسعو   "))من كان حالفا  فليحف باهلل أو ليصمت((ولمسلم:  ))إن ينهاكم أن تحلفوا بَبائكم(("

يقرررو   ألن أحلرررف بررر هلل   ذبرررً  خ)رررر لررري مرررن أن أحلرررف بغ)رررره صررر  قً ، يحلرررف بررر هلل  ررر ذ  هرررذه معصرررية،  -عنررره
امتثر     في رواية قال عمر: "فـو هللا" ا  فليحلف باهلل أو ليصمت(())فمن كان حالف"والمعصية أسه  من الشرك 

يعنري  ونره مر  يحلرف  ينهـى عنهـا ذاكـرا  وال آثـرا " -صلى هللا عليه وسـلم-"ما حلفت بها منذ سمعت رسول هللا 
بغ)رر هللا، مر  ذاكرًا ابت اء من تلق ء نفسه هذا من  ون عمر ال يفعله، لكن  "وال أثرًا" م  )نقر  عرن غ)رره أنره حلرف 

)نق  عن غ)ره وال )ؤثر وال )نق  عن غ)ره أنه حلف بغ)ر هللا، يعني ه  عمر ال يقو   إن فر ن حلرف بغ)رر هللا؟ 
رضي هللا عنه -أو ال )نطق بم  نطق به ف ن؟ ال )نطق بم  نطق به ف ن ولو نسبه إليه، وهذا من تم م امتث له 

 .-وأرض ه
هرررذه القنررروا  ف)هررر  حلرررف بغ)رررر هللا، ويسرررمعه  الجهررر  ، يسرررمعه  العررروام،  فررري بعرررض المسلسررر   التررري تررر تي فررري

ويسمعه  األطف  ، ومع األسف أنه وج  من األطف   في الشوارع مرن يحلرف بغ)رر هللا، يقلر  مر  سرمع، ويح ري مر  
لر  سمع، وال ) ري م  الح م؟ وهذه من األضرار، وص  المس لة إلر  حر  الشررك، ونقر  ابرن عبر  البرر اإلجمر ع ع

عليررره الصررر   -، جررر ء فررري بعرررض األح  )ررر  الصرررحيحة مثررر  قولررره -جررر  وعررر -أنررره ال )جررروز الحلرررف بغ)رررر هللا 
وللعلمر ء عرن مثر  هرذا أجوبرة، مرنهم مرن يقرو   إن هرذا  ر ن قبر  النهري عرن    أفلح وأبيره إن صر ق((  -والس م

)جرري علر  اللسر ن مرن غ)رر إرا    ، هرذا قبر  النهري، ومرنهم مرن يقرو   إن هرذا ممر -ج  وع -الحلف بغ)ر هللا 
للمعن  الذي هو التعظريم، لكرن مثر  هرذا )ترذرع بره  ر  مرن يحلرف، نعرم أقرو   )ترذرعون بره، المسرلمون الرذ)ن فري 
س ئر األقط ر وجر  ألسنتهم عل  هذا يقولون  وهللا م  نقص  أنن  نعظرم فر ن أو عر ن، لكرن تعو نر ، نقرو   مر  



مصرحفة وأصرله  وهللا، يعنري    أفلرح وأبيره((ن حجرر نقر  عرن السره)لي  أن قولره  ي في، فهذا   ن قب  النهي، ابر
ه  هن ك تق ر  ب)ن الصورت)ن أبيه ولفظ الج لة؟ يعني قصر  ال م ن وص ر  أبيه، وهو ليس هن ك نق ، مر  

جر  فري نسرخ فيه نق ، قب  م  في نق  م  فيه إعج م، فقصر  ال م ن من لفظ الج لرة فصر ر  وأبيره، وهرذا لرو و 
ال توهيم الرروا  بمجرر  االحتمر   ال ي رون أبر ًا، ط)ر  مر ذا  مصححة مق بلة موثوقة أصلية يم ن االعتم   عليه، وا 
ال مرر  هررو بشرررك، الحلررف برر لط ق بعررض النرر س ممرر  )رررى مررن  ثررر  تسرر ه  النرر س  عررن الحلررف برر لط ق؟ شرررك وا 

تر ط لهرذا األمرر أكثرر مرن اليمر)ن، يقرو  لره  طلرق، ب ليم)ن إذا أرا  أن يحلف شخص يطلر  منره أمرر )ررى أنره يح
يعني م  )رض  ب ليم)ن، وهذا ال )جوز، الذي ال )رض  ب هلل م  الذي )رضيه؟ حت  نص أهر  العلرم علر  أنره لرو 
أن ق ضيً  حلف الخصم بغ)ر هللا وجر  عزلره؛ ألنره يضرطر النر س إلر  الشررك، لكرن مسر لة الحلرف بر لط ق هر  

 أو أن المرا  منه  م  )را  من القسم؟ نعم؟هي ح مه  ح م القسم 
 .......طالب:

ال ال مس لة الحلرف بر لط ق والتري تحللهر   فر ر  اليمر)ن علر  رأي شر)خ اإلسر م مر  ف)هر  شريء مرن حرروف القسرم 
 الث ثة، م  ف)ه  والط ق، وال ب لط ق، وال ب لت ء وال شيء، نعم؟

 .......طالب:
بر ليم)ن، يعنري )ررا  منره الحر  أو المنرع، يعنري بر   مرن أن يقرو  لزوجتره  وهللا مر   يعني )را  من الط ق م  )را 

تخرج)ن، )ري  أن يمنعه ، وهللا لتخرج)ن )ري  أن يحثه  عل  الخروج أو )ري  أن يمنعه  ب اًل من أن ي ون ب ليم)ن 
، ف)را  من الطر ق يعنري يقو   إن خرج  ف ن   ط لق أو إن لم تخرجي ف ن  ط لق، هذا الحلف ب لط ق عن هم

تعليقه ب لخروج أو ع م الخروج الح  أو المنرع  مر  )ررا  مرن اليمر)ن؛ ألن الرذي يسرمع  ر م أهر  العلرم فري مسر لة 
الحلررف برر لط ق يقررو    )ررف؟ هررذا شرررك مرر  هرري مسرر لة  فرر ر  يمرر)ن أو غ)ررره، هررذا شرررك، والررذي يحلررف بغ)ررر هللا 

  ش)خ اإلس م   ف رته  ف ر  يم)ن، نقو   م  فيره حلرف بمعنر  الشررك )لزمه  ف ر ؟ أعظم من أن ي فر،  )ف يقو 
هررو مرر  يعظررم الطرر ق، إنمرر  )ريرر  مررن تعل)ررق الطرر ق مرر  )رررا  مررن اليمرر)ن مررن الحرر  أو المنررع، ولررذا أوجرر  شرر)خ 
ال مر  هررو بظرر هر؟ ظرر هر يرر   إخرروان؟ يعنرري ح)نمرر  يقررو    اإلسر م لتحل)رر  هررذا التعل)ررق مرر  يحلرر  اليمرر)ن، ظرر هر وا 
الحلف ب لط ق ه  معن ه أنه يقسم ب لط ق؟ ال، ال يقسم بر لط ق، ولرو أقسرم بر لط ق قلنر   أشررك، وال تحر  لره 
 ف ر  وال غ)ره  إنم  عليه التوبرة واالسرتغف ر، لكرن يعلرق الطر ق علر  أمرر )رير  االمتنر ع منره، أو علر  أمرر )رير  

 أن الكف ر  تحله مثلم  تح  اليم)ن، نعم.فعله  م  يفع  ذلك في القسم، ولذا ش)خ اإلس م )رى 
عليهمـا -))قـال سـليمان بـن داود قـال:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-عن النبـي  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 

: ألطوفن الليلة على تسعين امرأة، تلد كل امـرأة مـنهن غالمـا  يقاتـل فـي سـبيل هللا، فقيـل لـه: قـل: إن -السالم
صـلى هللا -فقـال رسـول هللا  :قـال بهن فلم تلد منهن إال امرأة واحدة نصـف إنسـان((شاء هللا، فلم يقل، فطاف 

إن شاء هللا يعنـي  :قل :قيل له :قوله ))لو قال: إن شاء هللا لم يحنث، وكان ذلك دركا  لحاجته(( :-عليه وسلم
 قال له الملك.
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 



-))قـال سـليمان بـن داود قـال:  -صلى هللا عليـه وسـلم-عن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-"وعن أبي هريرة 
الررر م موطئرررة لقسرررم محرررذوف، وجررر ء بي نررره فررري بعرررض  ))ألطـــوفن الليلـــة((النبررري برررن النبررري  "((-عليهمـــا الســـالم

   لررم يحنرر ((الرر م هررذه موطئررة لقسررم محررذوف، وترترر  عل)هرر  ح مهرر ، برر ل)  قولرره     وهللا ألطرروفن((الروايرر    
لرم يقر   إن شر ء هللا إذًا حنر  أو مر  حنر ؟ حنر ؛ ألنره لرو    لو ق    إن شر ء هللا لرم يحنر ((عني قوله  حن ، ي

قرر    إن شرر ء هللا مرر  حنرر ، فرر   ذلررك علرر  أنرره حنرر ، اليمرر)ن ليسرر  مررذ ور  هنرر ، والرر م موطئررة للقسررم، إذًا قررو  
م؛ ألنه  ال )ؤخذ منه  التعظريم، ال تر   علر  اإلنس ن  لعمري أو لعمر ف ن، أو لعمر ف ن، هذه )ج)زه  أه  العل

التعظيم الذي )   عليه القسرم، ومرنهم مرن يقرو   إنهر  واقعرة فري قسرم محرذوف والمقسرم بره محرذوف مر  )ر رى مرن 
 هو؟   نه يقو   وهللا لعمري، و ونه  ال ت   عل  التعظيم يست لون عليه بقو  الش عر 

 ج  لعمررررررررو أبررررررري الواشررررررر)ن إنررررررري أحبهررررررر 

 ................................... 
 ج

ال تحق)ررر؟ يسررتحق التحق)ررر،  أبررو الواشرر)ن هررذا محبررو  أو م ررروه؟ م ررروه، أبررو الواشرر)ن م ررروه يسررتحق تعظرريم وا 
فقرر لوا  مثرر  هررذا ال )رر   علرر  تعظرريم، إنمرر  أسررلو  )جررري علرر  اللسرر ن ال )رررا  منرره مرر  )رررا  مررن القسررم، ف جرر زوه، 

واقعة في قسرم محرذوف، والمقسرم بره محرذوف، فلعلره )رير   وهللا لعمرري، علر   ر   ومنهم من يقو   إن ال م هذه
أقسررم أن )جرر مع تسررع)ن امرررأ ، وفرري  : ألطــوفن الليلــة علــى تســعين امــرأة((-عليــه الســالم-))قــال ســليمان حرر   

من القو  م  لم المقصو  أن األنبي ء أعطوا    تسعة وتسع)ن((وفي رواية     م ئة((وفي رواية     سبع)ن((رواية  
من القو  بح)  ) ور عل  نس ئه بس عة، التسع  لهن بغس  واح ،  -عليه الص   والس م-يعطه غ)رهم، ولنب)ن  

المقصو  أن األنبي ء أعطوا من القو  م  لم يعطه غ)رهم، و ذلك أتب عهم من أه  الفض  واالستق مة عن هم شيء 
االسرتق مة نعرم قر  يفرطرون فري هرذا األمرر أو فري شريء مرن وسر ئله من هرذا، والعلمر ء يعللرون ذلرك بر ن غ)رر أهر  

فيع قبون ب لضعف، يفرطون بهذا األمرر، فيصررفونه فري المحررم، أو يصررفون بعرض وسر ئله فيمر  حررم هللا علر)هم 
 ، فهو من هذا الب  .-ج  وع -فيع قبون، أم  من حفظ نفسه، وحفظ جوارحه حفظه  هللا 

 -عليره السرر م-قصر ه  ين امــرأة، تلـد كـل امــرأة مـنهن غالمــا  يقاتـل فـي ســبيل هللا(())ألطـوفن الليلـة علــى تسـع
الخ)ر، فق)  له  ق   إن ش ء هللا، ق   له الملك  ق   إن ش ء هللا، فلم يقر ، نسري، أو رأى أن هرذا مرن عمر  البرر 

ال مر  يسرتخ)ر؟ مر  الذي ال يحت ج إل  استثن ء،  م  أن عم  الخ)ر الذي هو خ)ر محض يستخ)ر فيه اإلنسر  ن وا 
 رأى أن هذا عم  خ)ر ال يحت ج إل  استثن ء. -عليه الس م-يستحق االستخ ر ؛ ألنه عم  خ)ر، ف  نه 

 إذا هممررررررررررررر  بررررررررررررر مر سررررررررررررروء ف تئررررررررررررر 
 

ذا هممررررررررر  بررررررررر مر خ)رررررررررر ف عجررررررررر    وا 
 

ألن  مرر  يحترر ج إلرر  أنررك تشرر ور أو تسررتخ)ر هررذا عمرر  خ)ررر، فرررأى أنرره مررن هررذا يعنرري مرر  يحترر ج إلرر  أن يسررتثن ؛
االستثن ء ق  يعوقه عن م  صمم عليه، بعض العلم ء يقو   إنه نسي االستثن ء، عل     ح   وقع، ق)  له  ق   

 ))فلـم يقـل، فطـاف بهـن فلـم تلـد مـنهن إال امـرأة واحـدة نصـف إنسـان((إن ش ء هللا وم  ق  ، فم  الذي حص ؟ 
لرم  شاء هللا لـم يحنـث، وكـان ذلـك دركـا  لحاجتـه(())لو قال: إن : -صلى هللا عليه وسلم-قال: فقال رسول هللا 

ت حظرون أنررتم اقترران الكرر م ب لمشر)ئة نرر فع،    و ر ن ذلررك  ر رً  لح جترره((يحنر  ألن االسرتثن ء )رفررع ح رم اليمرر)ن 
وفي الغ ل  ) رك ص حبه، يعني في الكت  يمر علي م، سي تي في ب    ذا، تبح  ب    رذا مر  جر ء، لمر ذا؟ مر  

هللا، سي تي إن ش ء هللا وي تي، وق  يقو  سي تي وال يقو   إن شر ء هللا وير تي، هرذا سرنذ ره فري بر    ق    إن ش ء



حتر  لرو وجر   سري تي فري بر    -جر  وعر - ذا ويذ ره، يعني مر  هري المسر لة مسر لة حرتم، المسر لة مشر)ئة هللا 
ال لررو  رر ن محقررق  رر ن  رر  شررخص   ررذا إن شرر ء هللا، قرر  يقررو   إن شرر ء هللا وال يرر تي، لمرر ذا؟ ألن هللا لررم يشرر ، وا 

يقو   إن ش ء هللا إذا بلغ  الم ئة أبي أنصرف للعب   ، فبلغ  الم ئة ط)  أن  استثن)  ي  أخي الزم )جي، ال ب  
مرر  شرر ء، أنرر  تعلقرر ، وهررذا الررذي يعنيررك، لكررن ليسرر  لررك  -جرر  وعرر -أبلررغ الم ئررة اسررتثن) ، ال ال يرر  أخرري، هللا 

ال  رر ن  رر   إنسرر ن يقررو   إن شرر ء هللا إذا بلغرر  الم ئررة أبرر  أنصرررف للعبرر   ، ط)رر  علررق ب لمشرر)ئة ومرر  النترر ئج، وا 
مر  شر ء لرك أن تعريش إلر  م ئرة، فليسر  بحرتم، نعرم ح رم اليمر)ن )رتفرع، لمر ذا؟  -ج  وع -ج ء، نقو   نعم هللا 

 ر، ف  تحن .م  ش ءه، وأن  علق  عل  مش)ئته إذًا م  ص  -ج  وع -ألنك أقسم  عل  شيء وهللا 
فري الرروض المربرع مرر ب رم "ومر  أبر)ن مرن حري فهرو  ))لو قال: إن شاء هللا لم يحنث وكان ذلـك دركـا  لحاجتـه((

ال مرر  جرر ء ؟ عرر   المحشرر))ن   م)ترره" قرر   الشرر رح  "إال مسررك فرري ف رترره، والطريرر   وسررت تي فرري الصرر) " جرر ء  وا 
  المشرر)ئة منهرر  مرر  هررو مطلررو   مرر  هنرر ، ومنهرر  مرر  هررو يقولررون  لررو قرر    إن شرر ء هللا ذ رهرر ، تعل)ررق األمررور علرر

مبرر ح، ومنهرر  مرر  هررو ممنرروع، اللهررم أغفررر لرري )جرروز أن يقررو   إن شررئ ؟ ال )جرروز، اللهررم أغفررر لرري إن شررئ  ال 
ال مر  )جروز؟ هرو  عر ء،  )جوز، ب  يعزم المس لة، هللا يغفرر لرك إن شر ء هللا، أو غفرر هللا لرك إن شر ء هللا )جروز وا 

ال م  )جوز؟معروف أنه    ع ء، غفر هللا لك إن ش ء هللا )جوز وا 
 طالب:.......

 لم ذا؟
 نعم لم ذا؟

 طالب:.......
هو  ع ء عل     ح   لكن ال ع ء ال )خلو إم  أن ي ون بلفظ األمر اللهم أغفر لي مث  هرذا ال )جروز أن يقتررن 

هللا، ثبر  األجرر إن شر ء هللا،  لهر  موجرو   ب لمش)ئة، أم  إذا   ن ال ع ء بلفظ الخبر ف)جوز، نعم طهرور إن شر ء 
 في النصوص، بلفظ الخبر )جوز وبلفظ األمر ال )جوز، نعم.

))مـن حلـف علـى  :-صـلى هللا عليـه وسـلم-قـال: قـال رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه-عن عبد هللا بـن مسـعود 
ــِذيَن  :ونزلــت يمــين صــبر يقتطــع بهــا مــال امــرئ مســلم هــو فيهــا فــاجر لقــي هللا وهــو عليــه غضــبان(( }ِإنَّ الَّ

َماِنِهم  َثَمن ا َقِليال { ِد َّللا ِ َوَأي  َتُروَن ِبَعه   إلى آخر اآلية. ...[( سورة آل عمران77)] َيش 
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

))مـن حلـف علـى : -صـلى هللا عليـه وسـلم-قـال: قـال رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه-"عن عبد هللا بن مسعود 
يمر)ن الصربر هري التري يسرمونه  يمر)ن الغمروس، وهرو  ر ذ ، يحلرف وهرو  ر ذ  فر جر يقتطرع بهر   "(يمين صـبر(

م   امرئ مسلم متعم  يعررف أنره  ر ذ ، يقتطرع بهر  مر   أخيره، أو )ثبر  علر  أخيره مر  يعلرم أنره برريء منره، لرو 
لرم فر جر يقتطرع بهر  مر   أقسم أن ف ن سرق وهو يعرف أنه بريء، أو أقسم أن ف ن م )ن لفر ن، أو أقسرم..، يع

))مـن حلــف علــى امررئ مسرلم، وأعظررم مرن هرذا أن يصرر  إليره شرريء فري ب نره، برر ن أخيره المسرلم أعظررم مرن م لرره 
نسر   هللا الع فيرة، وهرذه  يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهـو فيهـا فـاجر لقـي هللا وهـو عليـه غضـبان((

هر  العلرم، أعظررم مرن أن تكفرر؛ ألن ف)هرر  حرق للمخلرروق، هري اليمر)ن الغمرروس التري هري أعظررم مرن أن تكفرر عنرر  أ 



َمـاِنِهم  َثَمن ـا يعني إذا  فر اإلنس ن حق الخ لق فم ذا عن حق المخلوق؟ ونزل    ـِد َّللا ِ َوَأي  َتُروَن ِبَعه  }ِإنَّ الَِّذيَن َيش 
َلِئـَك اَل َخـاَلَق َلُهـم  ِفـي اآلِخـَرِة َواَل ُيَكلِ ُمُهـُم َّللا ُ{ وع)ر  شر )  علر  مرن )تعمر  اقتطر ع  [( سرور  آ  عمرران99 ] َقِليال  ُأو 

حق المسلم ب ليم)ن الك ذبة، وبعرض النر س ت خرذه العرز  بر إلثم، فري أو  األمرر يحلرف خطر ، وهللا إن فر ن يطلر  
ف ن، ثم بع  ذلك )ذ ر أنه م  حصل  البيعة، ف ن يطل  ف ن مبلغ  ذا قيمرة  رذا، ثرم )رذ ر ترذ ر ير  فر ن أنره 

  السررلعة فرري المجلرس وال حصرر  شرريء، )ترذ ر ثررم يصررر، يعنري ت خررذه العررز  بر إلثم، ال )ريرر  أن )تراجررع بعررض أعر 
النرر س عنرر ه صرر بة بح)رر  ال )تراجررع ولررو عرررف الحررق، )رر خ  فرري هررذا الوع)رر ، لكررن إذا حلررف علرر  غلبررة ظنرره، 

)تعلررق بره حررق المخلرروق يغلر  علرر  ظنره أن هررذا ح صر  فرري حقروق المخلرروق ال )جروز لرره أن يحلرف، لكررن مر  ال 
وحلف عل  غلبة ظن )ج)زه أه  العلم، )ج)ز أه  العلم الحلف عل  غلبة الظن، ولذا لم  ج ء المجر مع فري نهر ر 

عليرره الصرر   -رمضرر ن، وأمررر برر لعتق، وأمررر ب لصرري م، وأمررر ب إلطعرر م وقرر    إنرره ال )جرر ، وجرريء ب لطعرر م للنبرري 
 م  ب)ن البت)ه  أه  ب)  أفقر من ، ط)  هر  عنر ه يقر)ن أنره مر  )وجر  و فعه إليه )تص ق به، أقسم وهللا -والس م

في الم )نة أفقر منه؟ يعني ه  عن ه مسح لجميرع ب)رو  الم )نرة أنره مر  فري أفقرر منره؟ ولرذا إذا غلر  علر  ظنرك 
 أن هذا ال )وجر  أفقرر منره، ووجر   فرصرة ألن )تصر ق عليره لرو حلفر  ال بر س، عنر  أهر  العلرم بنر ء علر  غلبرة

 الظن، أم  إذا   ن ف)ه  اقتط ع حق مسلم فهذه ال )جوز إال مع اليق)ن، نعم، عن األشع .
قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئـر فاختصـمنا إلـى رسـول هللا  -رضي هللا عنه-عن األشعث بن قيس 

إذا  يحلـف وال  :قلـت ))شـاهداك أو يمينـه(( :-صلى هللا عليـه وسـلم-فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
))من حلف على يمين صبر يقتطع بها مـال امـرئ مسـلم هـو  :-صلى هللا عليه وسلم-يبالي، فقال رسول هللا 

 .فيها فاجر لقي هللا وهو عليه غضبان((
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

لى رسول هللا قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إ -رضي هللا عنه-"وعن األشعث بن قيس 
الوسرر)لة الشرررعية السررتيف ء  "ه((نــيشــاهداك أو يم)): -عليــه الصــالة والســالم-فقــال  -صــلى هللا عليــه وســلم-

الب)نة عل  الم عي واليم)ن عل  من أن ر، أن  م عي ه   شهو ك، ه   الب)نة،  ه((ن)ش ه اك أو يم  الحقوق 
قل   إذًا يحلف، تب)ن اآلن أنه م  عنر ه شرهو   يم)نه((   ش ه اك أوهو م ع  عليه من ر م  جئ  ب لب)نة يم)نه 
ألنره عررف مرن ح لره أنره ال )ترورع عرن  "قلـت: إذا  يحلـف وال يبـالي"م  عنر ه ب)نره، ف تجهر  اليمر)ن علر  الخصرم 

-أن يحرذر المن رر إذا   نر  الر عوى صرحيحة مرن أن يحلرف بر هلل  -عليره الصر   والسر م-الحلف، ف را  النبري 
))مـن حلـف علـى يمـين صـبر يقتطـع بهـا مـال امـرئ مسـلم "فقال: م)ن صبر يقتطع به  م   أخيره ي -ج  وع 

الب)نة عل  الم عي، ب ع زي  عل  عمرو سي ر  بحضور اثنر)ن، أو رجر  وامررأت)ن،  "لقي هللا وهو عليه غضبان((
مترره الرر )ن تتجرره عليرره يرر تي ب لب)نررة يسررتحق، ط)رر  هرر   الب)نررة، وهللا مرر  عنرر ي ب)نررة، المرر ع  عليرره الررذي فرري ذ

اليم)ن، ق  ي ون الم ع  عليه من الورع بح)  ال )ن   عن اليم)ن، المس لة يعني يقو   ال ني   له  م  تقوم مق م 
اليم)ن، وهللا م  أن  بح لف، يحلف هو، م  عن ه ب)نة خله ي ف)ن  يم)نه، تر  اليمر)ن علر  المر عي أو ال ترر ؟ اآلن 

ال  أو يم)نررره((  شرر ه اك الررنص مررر  فيررره إال  اليمررر)ن فرري الغ لررر  هررري فرري الج نررر  األقررروى، مررن األقررروى المررر عي وا 
الم ع  عليره؟ األقروى؟ المر ع  عليره ألن معره األصر ، لمر  حضرر زير  وعمررو زير  يقرو   بذمرة عمررو لري ألرف 



ال مر  عنر ه؟ األصر  مر  عنر ه، األصر  برراء  الذمرة، فر أل قوى ري  ، عمرو يقو   م  عن ي شيء، األصر  عنر ه وا 
الم ع  عليه، والغ ل  أن اليم)ن تكون في ج ن  األقوى، ولذا يقو  بعضهم  إن اليم)ن م  تر ، م  أثب  ب)نة م  
يستحق شيء، ومن أه  العلم من )رى أن اليم)ن تر  عل  الم عي؛ ألنه ص ر في مث  هذه الصور  أقوى، يعنري 

عي أقوى منره، الر عو  مر  زالر  ق ئمرة، واتجهر  أن ن و  الم ع  عليه يضعف ج نبه، يضعف ج نبه فص ر الم 
إليررك اليمرر)ن رفضرر  الحلررف إذًا فرري ذمتررك شرريء، لررو  نرر  بريئررً  حلفرر  وبرئرر ، وال إثررم عليررك، ولررو  رر ن المقرر ار 

 الم ع  به شيء زه)  ال إثم عليك، فقوي ج ن  الم عي فتر  اليم)ن عليه عن  بعض أه  العلم.
رحمره -الموط   "ال أعلم ق ئً  بر  اليم)ن عل  الم عي" مع أن قض   عصره  في -رحمه هللا-ويقو  اإلم م م لك 

يقولررون بهررذا، ابررن أبرري ل)لرر  وابررن شرربرمة  لهررم )ررر ون اليمرر)ن، وهررم قضرر   عصررره، هررذا )رر   علرر  أن العرر لم  -هللا
إذا ن رر  مهمرر  بلررغ مررن العلررم واإلح طررة ال يم ررن أن يحرري  ب رر  شرريء، المقصررو  أنهرر  تررر  اليمرر)ن علرر  المرر عي 

حصر، ط)  م ذا عن الش ه  واليم)ن؟ ش ه  ويمر)ن؟ المر عي قر    أنر  وهللا    ش ه اك أو يم)نه((الم ع  عليه 
ال م  يصلح؟ يصلح، قض  ب لش ه  واليم)ن، وعل   م  عن ي إال واح ، ط)  ه   الواح  و م  بيم)ن، يصلح وا 

  )توصر  بره إلر  بير ن الحرق فهرو بير ن، ومرن حلرف    ح   ابرن القريم يقررر أن الب)نرة  ر  مر  )بر)ن الحرق،  ر  مر
عل  يم)ن صبر معن ه فيم  تق م، يقتطع به  م   امرئ مسلم لقي هللا وهو عليه غضب ن، وق  يقرو   المر   يسر)ر 
مرر  يسرروى الوع)رر ، لكررن الررذي يحلررف علرر  القل)رر  يحلررف علرر  الكث)ررر، الررذي يحلررف علرر  القل)رر  مررن برر   أولرر  أن 

 م.يحلف عل  الكث)ر، نع
تحت الشـجرة،  -صلى هللا عليه وسلم-أنه بايع رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن ثابت بن الضحاك األنصاري 

))من حلف على يمين بملة غير اإلسـالم كاذبـا  متعمـدا  فهـو كمـا قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وأن رسول هللا 
))ولعـن وفـي روايـة:  يمـا ال يملـك((قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامـة، ولـيس علـى رجـل نـذر ف

 .))ومن أدعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده هللا إال قلة(( :وفي رواية المؤمن كقتله((
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

تحـت الشـجرة، وأن رسـول هللا  -صـلى هللا عليـه وسـلم-"وعن ثابت بن الضحاك األنصاري أنه بايع رسول هللا 
الحلرف  "))من حلف على يمين بملة غيـر اإلسـالم كاذبـا  متعمـدا  فهـو كمـا قـال((قال:  -وسلمصلى هللا عليه -

هنرر  مررن حلررف علرر  يمرر)ن بملررة غ)ررر اإلسرر م   ذبررً  متعمرر ًا فهررو  مرر  قرر  ، هرر  مقتضرر  هررذا أن يقررو   وال)هو يررة 
ن لررم يفعرر   ررذا فهررو نصررراني؟ هرر   والنصرررانية؟ نعررم؟ أو مثرر  مرر  قلنرر  برر لط ق إن  رر ن فعرر   ررذا فهررو )هررو ي، وا 

نقو   إن هذا حلف عل  يم)ن بملة.. وال)هو يرة؟... فري أحر  يقرو   والطر ق؟ مر  فري أحر ، إذًا )ررا  بهرذا مر  )ررا  
برر ليم)ن مررن معنرر ه، مثرر  مرر  قلنرر  فرري الطرر ق، بعرررض الشررراح قرر    إن بعضررهم قرر  يحلررف ب ل)هو يررة، قرر  يحلرررف 

أن المعنرر  ي ررون أن يحلررف بمرر  يحلررف برره أهرر  تلررك الملررة، يعنرري أهرر  ب لنصرررانية، قرر  يحلررف..، ولررو قلنرر  بهررذا..، 
ال)هو يررة قرر  يحلفررون بموسرر ، ويحلفررون بعزيررر، النصرررانية يحلفررون بعيسرر .. إلرر  آخررره، إذا قلنرر   إن المرررا  حقيقررة 

ذا قلنر   إن المررا  لريس المرر  ا  بره القسرم الحلف واليم)ن قلن   إن المررا  الحلرف بمر  يحلرف بره أهر  تلرك الر ي ن  ، وا 
ثب ترً ، في رون مثر  مر  قررنر ه فري الطر ق،   نره يقرو   إن فعر   رذا  نم  م  )را  له القسم، وهو ت ك)  األمر نفيرً  وا  وا 

   فهو  مر  قر  ((فهو )هو ي، إن لم يفع   ذا فهو نصراني، )ري  بذلك الح  والمنع  م  )ري  ب ليم)ن، ولذا ق    



)هو يرة، يعنري  مر  قر    إن ال)هو يرة تسرتحق التعظريم، أو أنره إن لرم يفعر   رذا إيش  م  ق  ؟ يعني الذي ق    وال
فهررو )هرررو ي  مررر  قررر  ، )هرررو ي، فهررو نصرررراني  مررر  قررر  ، وهرررذا )رررجح المعنررر  الثررر ني، وهرررو أن الحلرررف ب ل)هو يرررة 

نمر  )ررا  بره مر  )ررا  ب لقسرم مرن الحر  أو المنرع، فهرو  مر  قر   مرن حلرف   ، والنصرانية ال )را  منه القسرم بهمر ، وا 
 ر ذ  ومتعمر ، مرن الرذي ألجر ه أن يحلرف؟ هرو )خبرر  عل  يم)ن بملة غ)ر اإلس م   ذبرً  متعمر ًا فهرو  مر  قر  ((

 عن نفسه، فهو  م  ق  .
ُبــُه ُمط َمــِئنٌّ أحي نررً  )لجر  إلرر  مثرر  هرذا، ي ررره علر  مثرر  هرذا، )رر خ  فري عمرروم  ))كاذبـا  متعمــدا (( ــرَِه َوَقل  }ِإالَّ َمــن  ُأك 

ــاِن{بِ    فهررو  مرر  لكررن ال م ررره لرره و رر ذ  وعرر لم ومتعمرر  وغ)ررر ن سرري، مثرر  هررذا يقررو    [( سررور  النحرر 376 ] اإِليَم
 .ق  ((

والنفس ليس  ملكً  لإلنس ن،  م  أنه ال )جروز لره أن يقتر  غ)رره  ))ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة((
))ومـن قتـل ر نفرس الضررر الح صر  بقتر  الرنفس، نعرم، ال )جوز له أن يقتر  نفسره، والضررر الح صر  بقتر  الغ)ر

امررأ  أسرر  ف نفلتر  ر بر  ن قرة النبري  نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيمـا ال يملـك((
   ولرريس علرر  رجرر  نررذر فيمرر  ال يملررك((ونررذر  أن تنحرهرر ، إيررش ع قتهرر  ب لن قررة ذي؟  -عليرره الصرر   والسرر م-

  ولريس علر  رجر  نرذر فيمر  ن تعتق عب  ف ن؟ أو تنذر أن تطلق زوجة فر ن؟ هرذا ال تملكره تستطيع أن تنذر أ
يعنري يقرو  زير  لعمررو   "))لعـن المـؤمن كقتلـه(("وفي روايـة: فإذا نذر نذرًا ال يملكه ي فر  ف ر  يم)ن  ال يملك((

نطرق عرن الهروى، وفري الصرحيح)ن لعنك هللا، يقو     نه ج ء ب لس )ن وأب ن رأسه عن جس ه، هرذا  ر م مرن ال )
مررر  ألحررر   ررر م، فإمررر  أن نقرررو   إن وجررره الشررربه..، عنررر ن  مشررربه وهرررو اللعرررن، ومشررربه بررره وهرررو القتررر  ووجررره الشررربه 
التحريم،  ر  منهمر  محررم، وال )لرزم مسر وا  المشربه ب لمشربه بره مرن  ر  وجره، وال شرك أن اللعرن شر نه عظريم، مرن 

ه  قتله أنه إذا ق    لعنك هللا ) عو عليه ب لطر  واإلبع   عن رحمة هللا ق  أه  العلم من يقو   إن السب  في  ون
ذا  ر ن بحرق  توافق س عة استج بة ويج    ع ؤه، لكرن هر  هرذا بحرق أو اعتر اء؟ إذا  ر ن اعتر اء لرن يسرتج  ، وا 

  لعرن جر ء و    فر لعنوهن((  -عليره الصر   والسر م-مستحق للعن ب ن ج ء لعنه في النصروص،  مر  قر   النبري 
ولعررن  ررذا، ولعررن  ررذا، جرر ء  النصرروص بلعررن بعررض أجنرر س، مرر  هررو ب عيرر ن، أجنرر س، أمرر  لعررن  هللا السرر رق((

المع)ن فهو معروف ح مه عن  أه  العلم ال )جوز، فإذا   ن بغ)ر حق فهو اعت اء في ال ع ء ف  يستج  ، ولذا 
ذا  ر ن  قو  بعضهم  إنه ق  يستج   فيطر  من رحمة هللا، )وافرق سر عة اسرتج بة، هرذا إذا اسرتج)  فهرو بحرق، وا 

ذا   ن بغ)ر حق فلن يستج   ألنه اعت اء.  بحق ال يستحق مث  هذا الوع) ، وا 
وعل     ح   لعن المسلم حرام، وج ء  النصوص التي تشر   فري هرذا، والنسر ء أكثرر أهر  النر ر وي ثررن اللعرن، 

كاذبة ليسـتكثر بهـا لـم يـزده هللا  ى ))من أدعى دعو رواية:  "وفيهذا السب ، هذا من أسب    ثر   خولهن الن ر 
يستكثر به  يعني شخص يقو   أنر  عنر ي وأنر  عنر ي وأنر  عنر ي، أنر  عنر ي اسرتراحة وعنر ي مزرعرة،  "إال قلة((

وعنر ي اآلال ، وعنر ي محر  ، وهرو )رير  أن )تكثررر بهر  أمر م النر س، هرذا ال )ررزا  فري قلرة، لرم )رز ه هللا إال قلررة، 
وبة له، الجزاء من جنس العم ، وق  مث  هذا فيمن ) عي أنه يعم  أعم   ص لحة، ب  من ب   أول ، أو ق  عق

في مث  هرذا مرن )ر عي أنره يحفرظ، أو يفهرم، أو قررأ  رذا، قررأ ألرف مجلر ، قررأ ألفر)ن مجلر ، وهرو مر  قررأ ال ألرف وال 
 بررذلك إال قلررة، يحفررظ عشررر  آالف حرر ) ، نصررف األلررف، وال ربررع األلررف، )ريرر  أن )تكثررر برر)ن النرر س لررم )ررز ه هللا



عشرين م  هو بصحيح، وهو   ذ  في هذا لم )ز ه هللا إال قلة، ب  يضرعه مرن أعر)ن النر س، بر اًل مرن أن يحر و  
 رفع رأسه ب)نهم، المتلبس بم  لم يع     بس ثوبي زور، نعم.

 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 باب: النذر

قال: قلت يا رسول هللا إني كنت نذرت في الجاهليـة أن أعتكـف ليلـة،  -هللا عنه رضي-عن عمر بن الخطاب 
 .بنذرك(( فأوفِ )) :يوما  في المسجد الحرام، قال :وفي رواية

النذر  إلزام الم لف نفسه ش)ئً  لم ي ن ملزمً  به في الشرع، سواء   ن هذا الملتزم به منجرز أو معلرق، منجرزًا  ر ن 
  إنرره ال و االلتررزام جرر ء النهرري عنرره،  مرر  سرري تي فرري الحرر )  ال حررق، نهرر  عررن النررذر وقرر    أو معلقررً ، النررذر وهرر

نم  يسرتخرج بره مرن البخ)ر (( جر ء  النهري عنره، وجر ء مر ح الوفر ء ب لنرذر، جر ء النهري عنره، وجر ء  ي تي بخ)ر، وا 
)جر   الوفر ء بره، )جر  الوفر ء ب لنرذر  وجر ء ذمره وأنره إنمر   يطعره((  مرن نرذر أن يطيرع هللا فلم ح من يفري بره، وا 

يسرررتخرج بررره مرررن البخ)ررر ، ولرررذا قررر   الخطررر بي  إن هرررذا بررر   مرررن العلرررم غريررر ، لمررر ذا؟ ألن الوسررر ئ  لهررر  أح ررر م 
المق صرر ، وهررذا الوسرر)لة مذمومررة، والمقصرر  محمررو ، فهررذا برر   مررن العلررم غريرر ، وبعضررهم يقررو   ال غريرر  وال 

 والم مور به الوف ء ب لمنذور، فهذا غ)ر هذا. شيء، هذا الب   ليس بغري ، المنهي عنه النذر
قلت: يا رسول هللا إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفـي روايـة: يومـا  فـي المسـجد الحـرام، قـال: "

الج هليررة مرر   رر ن قبرر  اإلسرر م علرر  المسررتوى العرر م، أو مرر   رر ن قبرر  إسرر م الرجرر  بع)نرره علرر   "))فــأوِف بنــذرك((
يسرت   بهرذا مرن )ررى عر م لرزوم الصري م لصرحة  "إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة" المستوى الخر ص

عليره الصر   -االعتك ف؛ ألن الل)  ليس محً  للصي م، ومنهم من يشترط الصي م لصحة االعتك ف، وأن النبري 
الشهر ث ث)ن ل)لة معن ه ب ي مه ،  لم يعتكف إال ص ئمً ، والل)لة تطلق عل  ال)وم بل)لته   مً ، فإذا قل   -والس م

ولذا ج ء في رواية  )ومً ، فمن يقو   إن االعتك ف ال )لزم معه الصري م يقرو   إنره أعتكرف ل)لرة، نرذر أن يعتكرف 
عليرره الصرر   -ل)لررة والل)رر  لرريس محررً  للصرري م، ومررن )وجرر  الصرري م برر  يشررترطه لصررحة االعتكرر ف يقررو   النبرري 

مً ، والمرا  ب لل)لة )ج)ر  عرن هرذا الحر )  بر ن المررا  ب)ومهر  الرذي هرو محر  الصري م لم يعتكف إال ص ئ -والس م
برر ل)  الروايررة األخرررى، وعلرر   رر  حرر   لررو حصرر  اعتكرر ف ل)لررة مررن غرررو  الشررمس إلرر  طرروع الفجررر مررن غ)ررر 

هررذا الصرري م  مرر  هررو األصرر  فصررح االعتكرر ف؛ ألن المرررا  ب العتكرر ف فرري اللغررة اللررزوم والم رر ، طررو  الم رر ، و 
حص  منه طو  م   فهو اعتكر ف، لكرن هر  هرو اعتكر ف لغروي أو شررعي؟ لغروي بر  إشر   ، لكرن جر ء الحر  

، ومجر  الفع  ال )ر   علر  -عليه الص   والس م-عل  االعتك ف والترغ)  فيه، ولم يقرن بصي م إال من فعله 
 االشتراط، ولذا يصحح جمع من أه  العلم االعتك ف من غ)ر صي م.

ِر{ر مثرر  مرر  ذ رنرر  جرر ء النهرري عنرره وجرر ء األمررر ب لوفرر ء برره ف لنررذ ــذ  ــوَن ِبالنَّ وجرر ء أيضررً    [( سررور  اإلنسرر ن9 ] }ُيوُف
 ررر  هررذا )رر   علررر  أن الوفرر ء ب لنررذر يعنررري بعرر  انعقرر  ه مرررن    مررن نرررذر أن يطيررع هللا فليطعرره((   أوف  بنررذرك((

ن   ن عق ه من األمور   المرغو  عنه ، نعم.األمور المطلوبة المرغو  ف)ه ، وا 
نه إ)) :أنه نهى عن النذر، وقال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -مارضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عمر 

نما يستخرج به من البخيل((  .ال يأتي بخير، وا 



مررن العلمرر ء مررن يفرررق برر)ن النررذر الررذي يعلررق علرر  أمررر مطلررو  لإلنسرر ن، يعنرري إن نجحرر  صررم ، إن شررف  هللا 
صل) ، إن ق م غ ئبي تص ق ، يقو   هرذا هرو الرذي جر ء النهري عنره، وهرو الرذي إنمر  يسرتخرج بره مرن مريضي 

البخ) ، هذا الشخص الذي ال يصلي إال إذا حص  له مطلوبه، هذه مع وضة، هذا بخ)  ذا، لكرن شرخص ابتر اء 
ذر أن يطيررع هللا، نررذر أن ومررن برر   أن )لررزم نفسرره بشرريء مررن العبرر  ا ، نفسرره بغ)ررر هررذا اإللررزام قرر  ال تط وعرره، نرر

يصوم شهر من غ)ر مع وضة؛ ألن المع وضة قر  ي رون فري ذهرن اإلنسر ن أن ف)هر  مررا   للقر ر، وأنهر  أثرر  فري 
الق ر، إن شف  هللا مريضي صم ، ف  نه )ررى أن هللا إنمر  شرف ه مرن أجر  أن يصروم، لهرذه المع وضرة، فهرذا هرو 

ن البخ) ، لكرن شرخص مر  هرو بخ)ر  )تصر ق، وخشري علر  نفسره الذي ج ء النهي عنه، وهو الذي يستخرج به م
ال  من الفتور، يعني نفترض موظف راتبه خمسة آالف )تص ق    شهر ب لف، وهرذا  ) نره وع  تره، هرذا بخ)ر  وا 
غ)ر بخ) ؟ هذا ليس ببخ) ، ثم أرا  أن )لترزم بهرذا، ويلرزم هلل عليره أن )تصر ق مرن  ر  شرهر بر لف، هرذا األصر  

ذا ليس  فيه مع وضة أيضً ، ف  )تجه إليه النذر وهرو المحمرو ، وهرو المر مور بوف ئره، الرذي جر ء ليس ببخ) ، وه
م ح الذ)ن )وفون به، وال ) خ  في الحر )  الرذي فيره حر )  عبر  هللا برن عمرر أنره نهر  عرن النرذر، وأمر  مر  فيره 

أنره إن أغتر   شخصرً  صر م شرهرًا،  مع وضة فهو المنهي عنه، بعضهم )ري  أن )لزم نفسه بم  ألزم به، )نذر مث ً 
ال مرر  يع)نرره؟ يع)نره، إن فعرر   ررذا مرن المحرمرر  ، أو إن هررو ت ئر  مررثً  مررن  هرذا النررذر يع)نره علرر  ترررك المحررم وا 
معصية إن ع   إل)ه    ن يشر  ال خ ن من  هللا عليه ب لتوبة النصوح وتر ره وقر    هلل عليره إن عر   إلر  الر خ ن 

ه علرر  ترررك المحظررور، وقرر  يفعلرره ل سررتع نة برره علرر  فعرر  المرر مور، وأثررر عررن بعررض أن يصرروم، مثرر  هررذا يع)نرر
السلف أنه نذر أنره إن اغتر   شخصرً  تصر ق بر رهم، يقرو   سرهل  علري الغ)برة، الر رهم ح ضرر، فنرذر نرذرًا آخرر 

عليرره أنرره إن أغترر   شخصررً  صرر م )ومررً ، والصرري م شرر ق، ال سرريم  ممررن هررذه ح لرره، مررن يغترر   النرر س، ترررى تشررق 
العب  ا ، الذي )رس  لس نه عل  اآلخرين تكرون العبر  ا  مرن أشرق األمرور عليره، وهرذا مجرر ، فيقرو   لمر  نرذر 
أنره  لمرر  اغترر   شخصرً  يصرروم )ومررً  اسرتع ن ب لصرري م علرر  ترررك الغ)برة، والصرري م عبرر    تر عو إلرر  التقرروى، ومررن 

ِلُكم  َلَعلَُّكــم  َتتَُّقــوَن{}َيــا َأيَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا  ُكِتــالتقرروى ترررك الغ)بررة،  ــَياُم َكَمــا ُكِتــَب َعَلــى الَّــِذيَن ِمــن َقــب  ُكُم الصِ   َب َعَلــي 
  مرن لرم )ر ع قرو  فهو من خ)ر مر  يعر)ن علر  التقروى، لكنره الصري م المحفروظ عرن المحرمر    [( سور  البقر 391 ]

 .الزور والعم  به فليس هلل ح جة في أن ) ع طع مه وشرابه((
نما يستخرج به من البخيل((ى عن النذر وقال: "أنه نه يعني هذا بخ)ر  لرن )تصر ق إال  "))إنه ال يأتي بخير، وا 

أن نجح، ولن )تص ق إال إن شف  هللا مريضه، وال )تص ق إال إذا ق م غ ئبه، وهذا ال شك أنره بخ)ر ، ومثر  هرذا 
 )ذم فعله، نعم.

تمشـي إلـى بيـت هللا الحـرام حافيـة، فـأمرتني أن  قـال: نـذرت أختـي أن -رضـي هللا عنـه-عن عقبـة بـن عـامر 
 .ولتركب(( ))لتمشِ  :ه، فقالتفاستفتي -صلى هللا عليه وسلم-استفتي لها رسول هللا 
قـال: نـذرت أختـي أن تمشـي إلـى بيـت هللا الحـرام، فـأمرتني أن  -رضـي هللا تعـالى عنـه-"عن عقبة بـن عـامر 
أواًل  أ)همر  أفضر  الحرج  "))لـتمِش ولتركـب((ه، فقـال: تفاسـتفتي -صلى هللا عليه وسلم-أستفتي لها رسول هللا 

ال أر ر  أ)همر  أفضر ؟  ال م شي؟ نعم أن  مثً  فري أقصر  الشرم  ، تقرو   أنر  وهللا و ي أمشري لم رة، وا  راك  وا 
 نعم؟



 ........طالب:
 المشي؟

 طالب:........
}َوَأذِ ن ِفي النَّاِس ِبال َحجِ  َيأ ُتوَك ِرَجاال  َوَعَلى اآلية إنم  حج راكبً ، وفي  -عليه الص   والس م-الر و  ألن النبي 

ومر   ر ن  -عليره الصر   والسر م-فقر م الرجر   علر  الر بر ن، فمرن نظرر إلر  فعلره  [( سرور  الحررج69 ] ُكلِ  َضاِمٍر{
ن فرري اآليررة قرر    هللا ل)خترر ر لرره إال األفضرر  قرر    الحررج راكبررً  أفضرر ، ومررن نظررر إلرر  تقرر يم الرجرر   علرر  الر برر 

تمشري وح فيرة، ط)ر  تعبر   "نذرت أختي أن تمشي إلى بيت هللا الحرام حافية"يمشي أفض ، نعو  إل  مسر لتن   
يعني بعض الن س م  يحس  العواق ، فل)زم نفسه  "-صلى هللا عليه وسلم-"فأمرتني أن أستفتي لها رسول هللا 

 -صـــلى هللا عليـــه وســـلم-تني أن أســـتفتي لهـــا رســـول هللا "فـــأمر بغ)ررر الزم ثرررم فرري النه يرررة )ترررك، مررر  يسررتطيع 
يعني توفي بنذره  ب لمشي، ولو لم ي ن جميع الطريق، ثم لتر   يعنري إذا  "))لتمِش ولتركب((فاستفتيته، فقال: 

يعنري علر  قر ر التعر  وعلر  قر ر المشرقة،    أجررك علر  قر ر نصربك((تعب ، مس لة وهري أن المشرقة جر ء ف)هر  
قصو   قص ًا شرعيً  لذاته  أو أنه  مقصو   تبعً  لعب    فإذا اقتضته  العب    أجر عل)ه  اإلنس ن إذا فه  المشقة م

لم تقتضه  العب    مر  )رؤجر عل)هر  اإلنسر ن؟ نعرم الثر ني هرو الرذي تر   عليره األ لرة، بر ل)  لرو أن شخصرً  أرا  أن 
ن الريرر ض وم ررة ثم نم ئررة  )لررو لمرر ذا ال يصرر)ر يحررج مررن الريرر ض فقرر    أنرر  أريرر  أن أحررج وبرر اًل مررن أن ي ررون برر)

ن بعرر  قصرر  سرري ر  غ)ررر مريحررة، أو علرر   ألفرر)ن  )لررو، أروح عررن طريررق تبرروك علرر  السرر ح  علرر  م ررة، مشررقة، وا 
جمر ، أو فري حرر شر )  مرن غ)رر تك))رف، أو فري برر  شر )  مرن غ)رر ت فئرة، وفرتح النوافرذ هرذه مشرق  ، لكرن هر  

 -جر  وعر -عن تعذ)به نفسه لغنري، هللا  -ج  وع -سه بهذه الطريقة؟ إن هللا الشرع ي مر اإلنس ن أن يعذ  نف
شرع العب  ا  رحمة ب لعب   ال لتعذ)بهم، هذا إذا لم تكن العب    تتطل  هذه المشقة، ف  تكون المشقة مطلوبرة وال 

نعررم  [( سررور  النحرر 9 ] الَّ ِبِشــقِ  اأَلنُفــِس{}لَّــم  َتُكوُنــوا  َباِلِغيــِه إِ )ررؤجر عل)هرر  اإلنسرر ن، لكررن إذا   نرر  العبرر    تتطلرر  
ألن الحرج )تطلر  هرذه المشرقة، الجهر   )تطلر  مشرقة، ف)رؤجر    أجرك عل  قر ر نصربك(()ؤجر عل)ه ، ولذا ج ء 

 عل  ق ر المشقة؛ ألن هذه المشقة تتبع عب   ، ويثب  تبعً  م  ال )ثب  استق اًل، نعم.
صــلى هللا عليــه -أنــه قــال: اســتفتى ســعد بــن عبــادة رســول هللا  -امــرضــي هللا عنه-عــن عبــد هللا بــن عبــاس 

قضــه ا))ف: -صــلى هللا عليــه وســلم-توفيــت قبــل أن تقضــيه، قــال رســول هللا  فــي نــذر كــان علــى أمــه -وســلم
 .عنها((
رسول هللا  -س)  الخرزرج- أنه قال: استفتى سعد بن عبادة -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس يقو   "

يعنري بقري فري ذمتهر   )رن ألن الحقروق الم ليرة تبقر   )رون فري  في نـذر كـان علـى أمـه" - عليه وسلمصلى هللا-
  لكفر را  والنرذور، أو   نر  مرن حقروق العبر  ، فرإذا مر   الم)ر   -جر  وعر -الذمة، سواء   ن  مرن حقروق هللا 

ة ب لتر رة، يعنري إذا تررك تر رة، أو ألحر  مرن خلقره فإنره مرن الحقروق المتعلقر -ج  وعر -وفي ذمته حق م لي هلل 
ف لحقوق المتعلقة به  خمسة، أو  هذه الحقوق مؤنة التجه)ز، )وج  حنوط و فن، وهو مطلو  نقو   برع الحنروط 
والكفن وس   ال )ن؟ ال، الحق األو  مؤنة التجه)ز، والث ني  الحقوق المتعلقة بع)ن التر ة   ل )ن الرذي فيره رهرن، 

متعلقررة بذمررة الم)رر ،  حقرروق هللا مررن  فرر را  ونررذور وحقرروق العبرر  ، ال برر  أن تسرر   هررذه الحررق الث لرر   الحقرروق ال



الحقوق قب  الوصية، وقب  قسمة التر ة، ثم بع  ذلك الوصية، ثم يقسم البقية الذي هو التر ة، هذه توف)  وعل)ه  
صـلى -ال رسـول هللا "في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قـنذر، نذر  أن تتص ق، نذر  أن تصوم 

  حرج عرن أبيرك((   مرن مر   وعليره صروم إن فريضة هللا أ ر   أبي ق     "))فاقضه عنها((: -هللا عليه وسلم
وأه  العلم )ختلفون في هذا الصي م ه  م  وج  فري أصر  الشررع يقبر  الني برة فيصر م عنره؟ أو  ص م عنه وليه((

ن م  الذي يقضر  مر  أوجبره اإلنسر ن علر  نفسره ب لنرذر  مر  هرو هذا نقو   مث  الص   ال يصلي أح  عن أح ؟ وا 
معروف عن  الحن بلة، ويرجحه ش)خ اإلس م ابرن تيميرة وابرن القريم، أنره ال يقضر  مر  وجر  فري أصر  الشررع مرن 
العبرر  ا  الب نيررة، إنمرر  يقضرر  مرر  أوجبرره اإلنسرر ن علرر  نفسرره، هررذه اقضرره عنهرر ، سررواء  رر ن نررذر  تحررج، نررذر  

ال شيء من هذا، لكن نذر  أن تصلي تصلي عنه ؟ ال، ال يصرلي، الصر   ال تقبر  تصوم، نذر  م    ص قة وا 
 الني بة، نعم.

يا رسول هللا إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلـى هللا  :قال: قلت -رضي هللا عنه-عن كعب بن مالك 
لى رسوله، فقال رسول هللا   .الك فهو خير لك(())أمسك عليك بعض م :-صلى هللا عليه وسلم-وا 

  -رحمه هللا تع ل -نعم، يقو  المؤلف 
 عر  برن م لرك هرذا أحر  الث ثرة الرذ)ن خلفروا، ثرم تر   هللا علر)هم، )رير  أن )رؤ ي شر ر هرذه  "عن كعـب بـن مالـك"

يعنري جرزء مرن تروبتي، أو لل اللرة والبرهر ن علرر   "فقلـت: يـا رسـول هللا إن مـن تـوبتي"النعمرة، شر ر قبرو  التوبرة 
"مــن يعنرري  رر  م لرره  "أن أنخلــع مــن مــالي"علرر  هررذه التوبررة الترري قبلهرر   -جرر  وعرر -ترروبتي أو لشرر ر هللا صرر ق 

لــى رســوله"  عليــه الصــالة -"فقــال  يفمرر  شرر ء  -عليرره الصرر   والسرر م-)جعلرره النبرري مــالي صــدقة إلــى هللا وا 
-فجر ء )رذ ر ذلرك للنبري  عر  برن م لرك أرا  أن )تصر ق  "))أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك((: -والسالم

م  ق    انخلع  وانته) ، أن أنخلع، ف  نره جر ء يستشر)ر النبري  "إن من توبتي أن أنخلع" -عليه الص   والس م
التص ق والخروج من الم   ب لكلية، أرا  سع  برن  بعض م لك(( ك  أمسك عليفق   له   -عليه الص   والس م-

  إنرك   -عليره الصر   والسر م-س له إال ابنة واح  ، فق   لره النبري أبي وق ص أن )تص ق بم له لم  مرض ولي
علرر   رر  حرر   أبررو ب ررر تصرر ق بجميررع م لرره،  إن تررذر ورثتررك أغنيرر ء خ)ررر مررن أن تررذرهم ع لررة )تكففررون النرر س((

وأعطرر ه قيمترره، فرر  شررك أن النرر س  -عليرره الصرر   والسرر م-والررذي أعتررق العبرر  لرريس لرره مرر   غ)ررره ب عرره النبرري 
 وتون، الن س من ز ، فمن   ن  منزلته بح)  يقوى عل  الخروج من جميع م له، ويعتم  عل  هللا في مستقب  )تف

حي تره، ويتو ر  عليره، ويصربر عررن الشر وى، وعرن سرؤا  النرر س، وعرن تكفرف النر س عنرر ه مرن اليقر)ن والتو ر  مرر  
)بي )تص ق بجميع م له ثم ي  مسلم)ن، يع)نه عل  ذلك، نقو   هذا مث  أبي ب ر، لكن الذي ح لته أق  من هذا، 

ي  محسن)ن، أو )بي )تح   ب لمج لس أن  وهللا تص ق ، أن  فعل ، ال ير  أخري ال تتصر ق، خر  م لرك لرك، أقرو   
والصربر عليره مر  يع)نره علر   -ج  وعر -ف لن س )تف وتون، فمن   ن عن ه من اليق)ن وص ق االعتم   عل  هللا 

بي ب ر، أج ز له العلم ء أن )تص ق بجميع م له، لكن إذا   ن  ح له ال تقوى عل  الصبر فهذا ح له مث  ح   أ
-مثر  هرذا، فمثر  هررذا يمسرك عليره بعررض م لره، مرع أن اإلمسرر ك هرو األفضر  ب لنسرربة لسر ئر النر س؛ ألن النبرري 

اءه ع لرة أوص   ع  بن م لك، ووجه غ)ره أن ال )تص ق بجميع م له ف)بقر  هرو ومرن ور  -عليه الص   والس م
ذا  علر  النرر س، )بقرر  أنره إذا تصرر ق بجميررع م لرره فري مرضرره المخرروف لريس لرره ذلررك، لرريس لره أكثررر مررن الثلرر ، وا 



عرف ب لقرائن أنه تص ق بجميع م له أنه )ري  حرم ن الورثرة ال تنفرذ وصر)ته وال وقفره إنمر  بقر ر الثلر  وهرو الرذي 
 يملكه وم  ع ا ذلك ال )نفذ.
   عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.وصل  هللا وسلم وب رك عل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2كتاب األيمان والنذور) -شرح: عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هللا وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد هلل رب العالمين، وصلى

 لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين.اللهم اغفر 
 :-رحمه هللا تعالى-ف قال المصن

 باب: القضاء
))مـن أحـدث فـي أمرنـا هـذا مـا  :-صلى هللا عليه وسـلم-قالت: قال رسول هللا  -ارضي هللا عنه-عن عائشة 

 .))من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد(( :وفي لفظ ليس منه فهو رد((
 ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)

بر   القضر ء فري  تر   األيمر ن  -رحمره هللا تعر ل -هذا سؤا  من األمس أج  للمن سبة يقو   لم  أ خ  المؤلرف 
 والنذور، وال )خف  أن العلم ء )جعلون  ت   القض ء مستقً ؟

  الب)نة ء عن األيم ن، وعم   القض ء  أواًل  االرتب ط ب)ن األيم ن والقض ء ارتب ط وث)ق، ال يم ن أن )نفك القض 
فنصرف الخصروم لر ى القضر ء عمر تهم علر  األيمر ن، ولرذا أ خر  القضر ء  عل  الم عي واليم)ن عل  من أن رر((

في  ت   األيم ن وجع  ب بً  منه، ق  يقو  ق ئ   لم ذا ال يق     ت   القض ء ب   األيم ن والنرذور؟ يعنري )جعر  
لقضرر ء فيرره أيمرر ن وفيرره ب)نرر  ، يعنرري أعررم مررن األيمرر ن فقرر ، ف)جعرر  األعررم هررو الكترر   القضرر ء ألنرره أعررم؛ ألن ا

واألخررص هررو البرر  ، ع رررس مرر  صررنع المؤلرررف، نقررو  أيضررً   إن األيمررر ن أعررم مررن أن تكرررون عنرر  القضرر   وعنررر  
نبيرره أن  -جرر  وعرر -غ)رررهم، ف لمسررلم قرر  يحلررف ابترر اء، وقرر  جرر ء الحلررف فرري األح  )رر  النبويررة  ث)ررر ، وأمررر هللا 

أمر  -ج  وع -يقسم عل  البع  بث ثة مواضع من  ت به، ف أليم ن أعم من أن تكون عن  القض   وغ)رهم، هللا 
ـَتنِبُئوَنَك َأَحـقٌّ ُهـَو ُقـل  ِإي نبيه أن يقسم عل  البع  في ث ثة مواضع من  ت به، الموضع األو  في )رونس  }َوَيس 

ي سب  اآلية الث لثة، والث لر  فري التغر بن، ث ثرة مواضرع، أمرر هللا نبيره أن يقسرم الث ني  ف [( سور  )ونس51 ] َوَربِ ي{
المقصو     والذي نفسي ب) ه((   ال ومقل  القلو (( ث)رًا م  يقو    -عليه الص   والس م-عل  البع ، والنبي 

يعنرري المسرر لة مسرر لة أن األيمرر ن أعررم وأشررم  مررن أن تكررون لرر ى القضرر   وغ)رررهم، فقرر م  عل)هرر ، واألمررر سرره ، 
 ترت) ، وم  ذ ره المؤلف له وجه.

  -رحمه هللا تع ل -يقو  
 باب: القضاء

القضر ء  يعنرري الح ررم، وفصر  المن زعرر  ، وفررض الخصروم  ، واسررتخراج الحقرروق، واألصر  فيرره وفرري مشررروع)ته 
جم ع أه  العلم  ِمُنوَن َحتََّى ُيَحك ِ الكت   والسنة، وا  {}َفاَل َوَربِ َك اَل ُيؤ  َنُهم  وفري  [( سور  النسر ء65 ] ُموَك ِفيَما َشَجَر َبي 

اآلية اجتمع اليم)ن والتح كم الذي هو القض ء، التق ضي، فهن ك ارتبر ط وث)رق بر)ن األيمر ن وبر)ن القضر ء، والسرنة 



ومررن فعلرره، وأجمعرر  األمررة علرر  وجررو  نصرر   -عليرره الصرر   والسرر م-ط فحررة بمرر  )تعلررق ب لقضرر ء مررن قولرره 
لح  المن زع  ، ب  هذا من أوج  الواجبر   علر  ولري األمرر أن )ترول  القضر ء بنفسره  مر   ر ن الخلفر ء القض   

ال ف)ن)ر ، ويعر)ن القضر  ، والقضر ء ال شرك أنره واليرة، وفيره شرو     بي ب ر وعمر وغ)رهم، إن تم رن مرن ذلرك وا 
جرر  إليرره الشررخص وأكررره عليرره سررلطة، ف)رر خ  فرري حرر )  عبرر  الرررحمن بررن سررمر ، فرر  يسرر   وال يطلرر ، لكررن إن ال

  القضر   ث ثرة واحر  فري أع)ن، وأن طلبه و   إل  نفسه، وج ء في النصوص التي تحذر من تولي هذه الوظيفة 
نصوص  ث)ر  تحذر من طلبه والتشوف إليره،  الجنة واثن ن في الن ر((   من تول  القض ء فق  ذبح بغ)ر س )ن((

، ويحرررص علرر  أن يقضرري برر لحق، وأن )ترروخ  -إن شرر ء هللا تعرر ل -ع)نرره لكررن مررن ألررزم برره يسرر   هللا اإلع نررة في
الع   واإلنص ف، ال يح م بغ)ر علم، وال يع   عن الحق؛ لي ون مقسطً  مرن المقسرط)ن، وهللا يحر  المقسرط)ن، 

حطبرً   المقسطون عل  من بر مرن نرور )روم القي مرة، الرذ)ن يعر لون، وأمر  الق سرطون نسر   هللا الع فيرة ف ر نوا لجهرنم
نسر   هللا السر مة والع فيرة، المقسرطون العر  لون، والق سرطون الجر ئرون المر ئلون عرن الحرق، فهرذه مزلرة قر م، مررن 
أطلع عل  شيء من أحوا  السلف عرف أنهم )ؤثرون الضر  والسجن، ب  بعضرهم يقرو   لرو خ)رر بر)ن القضر ء 

ه فريضررة علرر  األمررة ال برر  مررن القيرر م برره، واإلنسرر ن والقترر  الخترر ر القترر ؛ ألنرره مزلررة قرر م، القضرر ء مزلررة قرر م، لكنرر
مطلو  ب لنصيحة، وال )ن النصيحة، ومطلو  ب ن )نصح الع مة والخ صرة، فرإذا جر ء شرخص يستشر)ر ع ر)ن فري 
القضررر ء مرررثً  يستشررر)ر هررر  يقبررر  الوظيفرررة أو )ررررفض؟ المستشررر ر بررر)ن أمررررين  بررر)ن النظرررر فررري المصرررلحة الع مرررة 

ي المصرلحة الع مررة والمصرلحة الخ صررة، ف لر )ن النصرريحة، فرإذا  رر ن هرذا الشررخص والمصرلحة الخ صررة، النظرر فرر
ذا  ررر ن الشررررخص غ)رررر  فررررؤ فل)نظرررر إلرررر    فرررؤًا فل)بررررذ  النصررريحة للع مررررة، وال )نظرررر إلرررر  المصرررلحة الخ صررررة، وا 
المصلحت)ن، ليس من مصلحته أن )تول ، وليس من مصلحة الع مة أن )رول  علر)هم، فيحرذره مرن ترولي القضر ء، 

أحي نررً  ي ررون األمررر برر)ن األمرررين، فيرره شررو  صرر حية وفيرره أيضررً  أمررور قرر  )تعرررض لهرر  تفتنرره، ويوجرر  مررن يقرروم و 
 مق مه والنصيحة تق ر بق ره .

))مـن : -صـلى هللا عليـه وسـلم-قالـت: قـال رسـول هللا  -رضـي هللا عنهـا-"عن عائشة يقو   الح )  األو   
أ خر  هرذا  ))من عمل عمال  ليس عليـه أمرنـا فهـو رد(("وفي لفظ:  أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد((

ــَنُهم ِبَمــَ َأنــَزَل َّللا ُ َواَل  الحرر )  فرري  ترر   القضرر ء ألن الق ضرري األصرر  فيرره أن يح ررم بمرر  أنررز  هللا ُكــم َبي  }َوَأِن اح 
} ء  ر ن متعمر ًا أو مخطئرً  فقضر ؤه لكن إذا حص  منره أنره ح رم بغ)رر الحرق سروا [( سور  الم ئر  47 ] َتتَِّبع  َأه َواءُهم 

مر و  عليه، )نقض الح م، ال سيم  إذا ح م ب جته  ه فيم  )خ لف فيه م  أنز  هللا، المس ئ  التي ف)ه  نص ال بر  
أن )رررنقض، لكرررن إذا اجتهررر  وخررر لف اجتهررر  ه اجتهررر   غ)رررره، واجتهررر  ه لررره وجررره ولررره مسرررتن  ف الجتهررر   ال )رررنقض 

 .-عليه الص   والس م-لف أمر هللا وأمر رسوله ب الجته  ، ف لمر و  م  )خ 
واإلحرر ا  ابترر اع، يعنرري ح ررم برر مر لرريس ل يرره عليرره أثرر ر  مررن علررم مررن  ترر   وال سررنة،  ))مــن أحــدث فــي أمرنــا((

أح   في ال )ن أمرًا لم يسبق لره شررعية مرن  تر   وال سرنة، هرذا مرر و  عليره، والحر )  أصر  فري نقرض البر ع، 
 عة ض لة، ف لب ع مر و  ، وهي اإلح ا  في ال )ن مم  لم يسربق لره شررعية مرن  تر   وال لذا أض)ف إليه    ب

سنة، هذا مر و  عل  ص حبه   ئنرً  مرن  ر ن، ف لبر ع  لهر  مرفوضرة، والتقسريم الرذي )رذ ره بعرض العلمر ء مرن أن 
هرذا ال  ل)ر  عليره، هن ك ب ع حسنة وب ع س)ئة، ب ع محمو   وب ع مذمومرة، أو بر ع واجبرة وبر ع مسرتحبة،  ر  



برر  هررو  مرر  قرر   الشرر طبي  قررو  مخترررع لررم )رر   عليرره  ل)رر  مررن  ترر   وال سررنة فهررو مبترر ع، القررو  بتقسرريم البرر ع 
رضري هللا تعرر ل  -مبتر ع، واألصر  أن البر ع  لهر  ضرر لة، )تمسر ون أعنري الرذ)ن يقسرمون )تمسرر ون بقرو  عمرر 

   علرر  أن مررن البرر ع مرر  يمرر ح، وشرر)خ اإلسرر م فرري فرري صرر   التررراويح  "نعمرر  الب عررة" ونعررم مرر ح، فرر -عنرره
االقتض ء ويتبعه جمع من أه  العلم يقولون  إن هذه ب عة شرعية ال لغوية، والش طبي يقو   مج ز، الذ)ن )نفون 
ذا نظرن  إل  قرو  شر)خ اإلسر م أنهر  ب عرة لغويرة،  المج ز )ر ون قو  الش طبي  م  هو المعتم  عن  المحقق)ن، وا 

ية م  عم  عل  غ)ر مث   س بق، والتراويح عمل  عل  غ)ر مث   س بق أو لهر  مثر   سر بق؟ لهر  مثر   ب عة لغو 
صرل  الترراويح ثر   لير  ، فليسر  ب عرة لغويرة وليسر  ب عرة شررعية  -عليره الصر   والسر م-س بق؛ ألن النبي 

أن تفررض علر  األمرة، خشري  له  ألنره خشري -عليه الص   والس م-ألنه سبق له  أص  في السنة، ترك النبي 
أن تفرررض، مرر  تر هرر  نسررخً  لهرر  وال عرر واًل عنهرر ، إنمرر  خشرري أن تفرررض علرر  األمررة فرر  يطيقونهرر ، فمشررروع)ته  
ب قية، إذًا ليس  بب عة لغوية وال شرعية وليس  مج ز، إذًا مر ذا تكرون؟ إيرش تكرون إذا   نر  ليسر  بب عرة لغويرة 

  ري م  أح  أن ر، األثر في البخ ري.وال شرعية وال مج ز؟ األثر في البخ
 .......طالب:

 ال ال هي سبق له  شرعية من السنة.
 .......طالب:

  )ف إض فية؟
 .......طالب:

 ال ب   في علم الب يع معروف المش كلة، أسلو  المش كلة والمج نسة في التعب)ر، نعم؟
 .......طالب:
  )ف؟
 .......طالب:

لب عة"  )ف تكون ب عة وتكون نعم  تم ح؟ أقو   المش كلة والمج نسرة فري التعب)رر ال إحن  نع لج اللفظ "نعم  ا
ُلَهــا{ برر   معررروف فرري لغررة العررر ، ومعررروف فرري النصرروص ث  َئٌة مِ  َئٍة َســيِ  مع قبررة  [( سررور  الشررورى 47 ] }َوَجــزَاء َســيِ 

 -مث  م  ق   األخ-ف  ن ق ئً  الج ني ليس  س)ئة، لكن من ب   المش كلة والمج نسة في التعب)ر يق   مث  هذا، 
ق    ابت ع  ي  عمر، ق    نعم  الب عة، ففيه مش كلة للتعب)ر؛ ألنهم ال يشترطون في المشر كلة أن ي رون اللفرظ 

 المش ك  موجو  حقيقة، يعني ولو تق )رًا، فإذا خشي اإلنس ن أن يق   له شيء )ب  ر، ولذا يقو  ش عرهم  
 ج   بخرررررهقررررر لوا  اقتررررررح شررررر)ئً  نجررررر  لرررررك ط

 قلررررررر   اطبخررررررروا لررررررري جبرررررررة وقميصررررررر  
 
 ج

هذه مش كلة، عل     ح   ليس في أثر عمر م  )تمسك بره مرن يستحسرن بعرض البر ع؛ بر  البر ع  لهر  مذمومرة 
 .     ب عة ض لة((مرفوضة ألن النص الصحيح 

ن المسرتن  مرن يعنري مرر و  عليره، حتر  )بر) هذا ما ليس منه فهـو رد(( -يعني في  )ننر - ))من أحدث في أمرنا
{الكترر   ومررن السررنة  )خرررج األمررور األخرررى مررن أمررور    فرري أمرنرر ((قولرره   [( سررور  البقررر 333 ] }ُقــل  َهــاُتوا  ُبر َهــاَنُكم 

مرر  ر رر  إال الفرررس  -عليرره الصرر   والسرر م-الرر ني  خ رجررة عررن مثرر  هررذا الررنص، ر رر  النرر س السرري را ، النبرري 



، نقو   ابت عوا؟ ر بوا الط ئرا ، ر بوا البواخر، ر بوا  رذا؛ ألنره لريس مرن والبع)ر والحم ر، ر   الن س السي را 
، هذا في أمور ال ني ، أمور ال ني  التوسع ف)ه  ال ب س بره، لكرن  رون اإلنسر ن )تعبر  -عليه الص   والس م-أمره 

هر ، ابتلري المسرلمون بهر ، بم  لم يسبق له شرعية هذا االبت اع، ق  يقو  ق ئر   إن هنر ك بر ع ال يم رن االنف ر ك من
ويجعلررون منهرر  مثرر  هررذه الم برررا ، م برررا  الصررو ؛ ألنهرر  تسررتعم  فرري أمررر فرري عبرر  ا ، تسررتعم  فرري الصرر   
والص   عب   ، وهي ال شك أنه  مح ثرة، الخطروط التري فري السرج  ا  هرذه أيضرً  )نطبرق عل)هر  تعريرف الب عرة؛ 

فلم يفعله فهو  اخر  فري ح)رز  -عليه الص   والس م-عه  النبي ألنه  تستعم  في عب   ، و   م  ق م سببه في 
الب عة، ق  يقو  ق ئ   السب  ق ئم لكن ال يم ن.... هو غ)ر موجو  أصً  مث  هرذه الم بررا  إذا  ثرر  الجمروع 

  الن س بح جة إل  من )وص  الصو ، فهن ك المبلغ، وهذا يقوم مق م المبلغ ف  نره أصرله، لكرن )بقر  أن اسرتعم 
مثرر  هررذه األمررور بقرر ر الح جررة إنمرر  أوجرر   للح جررة فتسررتعم  بقرر ر الح جررة، وبعررض اإلخرروان مررن أئمررة المسرر ج  
يصرلي معرره خمسررة أشررخ ص عشررر  أشررخ ص ويسررتعم  الم بررر، ويرفررع عليرره، ويضررع صرر ى وسررم ع   والقطرر   

جررة فتسررتعم  بقرر ر ومرر  أ ري إيررش؟ علشرر ن إيررش؟ أنرر  لسرر  بح جررة أصررً  لمثرر  هررذا، وهررذه إنمرر  أوجرر   للح 
الح جة فضً  عن المؤثرا  الصوتية التي ترر   الصرو  وتفعر  وتتررك، علشر ن إيرش؟ نقرو   ير  أخري هرذه عبر    

عليرره الصرر   -علرر  مرررا  هللا، و مرر  جرر ء عررن نبيرره  -جرر  وعرر -المح فظررة عل)هرر  أمررر واجرر ، يعنرري تعبرر  هللا 
ق مررة الصررف مررن تمرر م الصرر  ، ، هررذه الخطرروط الترري فرري الفرشرر   هررذه الف ئرر   -والسرر م منهرر  تعرر )  الصررفوف، وا 
  لتسروون صرفوف م أو   ن يعن  بتع )  الصفوف، تق م ي  فر ن، تر خر ير  فر ن  -عليه الص   والس م-والنبي 

-فتع )  الصفوف أمر ال ب  منه، ومن تم م الص  ، ق م السب ، وجر  فري عهر  النبري  ل)خ لفن هللا ب)ن قلوب م((
ولررم يفعرر ، مرر  خرر  خطرروط فرري المسررج ، إذًا علرر  هررذا االصررط ح هررذه الخطرروط ب عررة؛  -  والسرر معليرره الصرر 

علر  نفرس  -عليره الصر   والسر م-ألنه  مح ثة في عب   ، لكن )بق  أن نقو   ه  قير م السرب  فري عهر  النبري 
شرر  عشررين بر لكث)ر قر   ع -عليره الصر   والسر م-مستوى قي م السب  في عه ن ؟ يعني   ن الصف في عهر ه 

تعر   تقر م مر  أحر  ب)رتكلم، لكرن إذا  -عليره الصر   والسر م-يم ن تع )لهم، والن س عن هم حرص، واآلمر النبي 
 رر ن اآلمررر يقررو   اسررتووا، )ررر  عليرره واحرر  مررن المرر موم)ن يقررو   يرر  أخرري اسررتوين  ونجزنرر  هللا يفعرر  ويترررك، )رر عو 

لكن الن س ي تمرون ب مره، األمر الث ني  أن الصفوف  -لص   والس معليه ا-عليه، ح جة ق ئمة في عه  النبي 
ذا تصرورن  النر س فري مسر ج  الع)ر  قبر  وجرو  هرذه  ط ل  واهتم م المصل)ن ق ، اهتم م المصل)ن بص تهم قر ، وا 
الفرش   أب ًا أقواس من طو  الصف، ال يم ن يستوي صف، أقواس  ر نهم حرو  الكعبرة يصرلون، الصرف طوير  

شيء ) لهم عل ..، ف لح جة ق ئمة، والمصلحة محققة، والمفس   موجو   لكنه  مغمور  ب لنسبة للمصلحة التري  وال
تحققه  هذه الخطوط، ولذا أفتي به ، ووج   في مس ج  المسلم)ن، وت اولوه  من غ)ر ن )ر، ويبق  أنهر  مح ثرة، 

 خف الضررين مقرر في الشرع.لكن  ونه  مح ثة في مق ب  هذه الف ئ   التي تحققه  ارتك   أ
يعنري مرر و  عليره   ئنرً  مرن  ر ن، وال نقرو  مثلمر  قر   بعرض  ))من أحدث في أمرنا هذا ما لـيس منـه فهـو رد((

الشراح في قو  عمر  "نعمر  الب عرة" يعنري نسريء األ   مرع الخلفيرة الراشر  قر   بعضرهم  والب عرة مذمومرة ولرو 
فة راش  أمرن  ب القت اء به، مشهو  له ب لجنة، مواقفه ومن قبه شريء ال   ن  من عمر، هذه إس ء  أ  ، يعني خلي



)خطر عل  الب  ، يفروق الحصرر، ثرم يقرو  مرن يقرو   الب عرة مرفوضرة ولرو   نر  مرن عمرر، أو مرن عثمر ن فري 
 آذان الجمعة األو ، ليس من األ  ، هذا سوء أ  .

وهرو بمعنر  مر  سربق، يعنري  ليـه أمرنـا فهـو رد(())مـن عمـل عمـال  لـيس عيعني مر و ، وفري لفرظ   ))فهو رد((
مررر و  عليرره، وهررذا الحرر )  ال شررك أنرره ق عرر   مررن قواعرر  الرر )ن، وأصرر  مررن أصررو  اإلسرر م، ف رر  مرر  )خترررع ممرر  
)تعب  به مم  لم يسبق له شرعية فري الكتر   والسرنة فهرو مرر و ، قر  يقرو  ق ئر   العمر  مرر و  فمر ذا عرن الع مر ؟ 

ررره، مثرر  مرر  قرر لوا فرري  عليرره أمرنرر  فهررو ر ((   مررن عمرر  عمررً  لرريس العمرر  ر  ب يفرره، قرر  يقررو  ق ئرر   العمرر  ب ص 
 يفه، قطعة قم ش تص)ر فري النر ر، مر  هرو ب لمقصرو  هرذا،  مر  فري    م  أسف  من الكعب)ن ففي الن ر((ح )   

ضر لة، صرر ح  المقصرو  صرر ح  الب عرة، صرر ح  ال    رر  ضر لة فرري النر ر((  -عليره الصرر   والسر م-قولره 
ال الثو  م  أسف  منه في الن ر سه  لو القص  الثو  إنم  المقصو  ص حبه، نعم.  الثو  وا 

صـلى هللا عليـه -قالت: دخلت هند بن عتبة امرأة أبي سفيان على رسـول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 
إال مـا  مـا يكفينـي ويكفـي بنـيي مـن النفقـة فقالت: يـا رسـول هللا إن أبـا سـفيان رجـل شـحيح ال يعطينـ -وسلم

))خـذي  :-صـلى هللا عليـه وسـلم-فقـال رسـول هللا  ؟أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك مـن جنـاح
 .من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك((

هنر   مصررروف أو غ)ررر مصررروف؟  قالــت: دخلــت هنــٌد" -رضــي هللا عنهــا-"عــن عائشــة نعرم، فرري هررذا الحر )   
 وت ن) ، لم ذا؟ نعم؟ علمية

 .......طالب:
ال مر  يصررف؟ هرذا فيره علتر)ن علميرة وت ن)ر ، هنر  ارتفعر  إحر ى  ث ثي سر كن الوسر ، ط)ر  حمرص يصررف وا 
العلت)ن بمق ومرة الخفرة ث ثري سر كن الوسر ، لكرن حمرص علميرة وت ن)ر  وعجمرة ثر   علر ، لكرن الث ثري سر كن 

ونرره ث ثرري الوسرر  سرره  ق ومرر  علررة، لكررن )بقرر  مثرر  حمررص الوسرر ، نعررم اللرري فيرره علترر)ن مثرر  هنرر  الخفررة فرري  
ال م  يصرف؟ ث ثي س كن الوس  وفيه ث   عل ؟   يصرف وا 

 .......طالب:
 م  فيه أح  من أه  العربية؟ نعم؟

 .......طالب:
  )ف؟
 .......طالب:

فيره علتر ن تقتضري ن ط)  الق رئ تو   عل  هللا، نعم هذه ث ثي الوسر ، صررفن  هنر  ألنره ث ثري سر كن الوسر  و 
 منعه من الصرف، لكن لم    ن ث ثيً  س كن الوس  خف)ف يعني، مث  نوح ولوط.

 .......طالب:
 ط)  إش    هذه من هذه، حل  س كن الوس ؟

 .......طالب:
 ال ال م  )نفع القتران هذا،  اللة االقتران.



 .......طالب:
 ال ال م  له ع قة، إيش لون؟

 .......طالب:
ن   حل  ممنوعة من الصرف، علمية وت ن)  ووزن الفع ، ممنوعة من الصرف، لكن م  في م  يق وم في ط)  قل

حل ، لكن حمص فيه مق وم ث ثي س كن الوس ، يعني خف)ف يم ن صرفه مث  هن ، فه  هذا السب  المتقضي 
ال يق وم واح   ويبقر  اثنتر)ن؟ لرو قر   واحر   نعرم، وواحر  ال قلنر   المسر لة خ فيرة  مر   للصرف يق وم ث   عل  وا 

 اختلف المتق مون اختلف المت خرون.
 " خل  هن " إذا ج ء الش)خ بع  العش ء اس لوه، الش)خ محم  يحسن مث  هذا.

 -صـلى هللا عليـه وسـلم-"علـى رسـول هللا صرخر برن حرر ،  خلر   "دخلت هند بنـت عتبـة امـرأة أبـي سـفيان"
الشرح أشر  مرن البخر  فهرو بخر  مرع حررص، رجر  شرحيح، وفري  شـحيح" فقالت: يا رسول هللا إن أبا سفيان رجل

رواية  "مسيك"....... ضر ب  أمروره، حر زم أمروره، رجر  شرحيح ال يعط)نري مرن النفقرة مر  ي ف)نري وي فري بنري،  رم 
يحت جون من النفقة؟ مبلغ  ذا، )نقص، هرذا مر  لره الزم، وهرذا مر  لره  عروى، مثر  اآلن الب)رو  مرثً  تحتر ج المررأ  
مع أوال ه  إذا قلن   إن المرأ  تحت ج إل  خمسم ئة شهري، واألوال  والبن   عل  ث ثم ئة، خمسة ب)ن بن)ن وبنر   
ألف وخمس، واألم خمسم ئة، يقو   اقتص وا يعط)هم ألف ب   ألف)ن، م  ي ف)هم هذا، األلف م  ي فر)هم يحتر جون 

 ن ري  ، يعط)هم ألف ويقو    بروا أنفس م.إل  ألف)ن، المس لة افتراضية، نعم، يعني ي ف)هم ألف)
ه  علي أثم أن آخذ من م له م   "ويكفي بني إال ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟"

"فقال رسـول هللا ي ف)ني؟ يعني آخذ اآللف الث ني وهو م   ري؟ من  ون م  ) ري؛ ألنه لو ) ري ص ر  مصر)بة 
بح)  ال تزي ي عل  مر  يحتر ج  ))خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك((": -صلى هللا عليه وسلم-

إليه، حوائج أصلية، ي ف)ه  وي في بن)ه  ألف)ن مثلمر  قررنر ، هرو يعط)هر  ألرف ت خرذ ألرف، لكرن مر  ت خرذ ألرف ث لر  
حترر ج..، هررذا مرر  هررو تقررو   أربعم ئررة ل سررتراحة، أو خمسررم ئة ل سررتراحة، وخمسررم ئة ث نيررة نحترر ج إلرر  م هرري ون

بررر لمعروف ذا، ت خرررذ الح جرررة األصرررلية، النررر س يطلعرررون االسرررتراح  ، النررر س )روحرررون للم هررري، النررر س يطلعرررون 
فعل  هذا    خذي من م له ب لمعروف م  ي فيك وي في بنيك((نزه  ، ال المس لة مس لة حوائج أصلية، ولذا ق    

ئبً ، )وم أ ع  المرأ  عل  زوجه  م  قر   النبري  اسرت عوا أبر  يح م في مث  هذه القضية عل  الخصم ولو   ن غ 
سررفي ن، نرر  وه، شرروف الكرر م صررحيح؟ هررذه م عيررة ويحلررف يرر تي ب لب)نررة، هررذه مرر  تحترر ج إلرر  ب)نرر  ، هررذه أمررور 
النفقررر   مررر  تحتررر ج إلررر  ب)نررر  ، هرررذه مع ملرررة خ صرررة ال تقررر م عل)هررر  الب)نررر  ، لكرررن المسررر لة رجعررر  إلررر  ال ي نرررة 

، بمعن  أنه )جوز لهر  وال حررج وال جنر ح وال إثرم أن ت خرذ مر  ي ف)هر ، لكرن القر ر الزائر  علر  ذلرك تر ثم، ب لمعروف
ف ألمور الزوجية في الب)و  )نبغي أن تكون مبنية عل  التس مح والعشر  ب لمعروف بح)  ال ي لف اإلنس ن م  ال 

ـــُل الَّـــِذي   عررر رف عل)هررر  ال برر  منهررر ،يط)ررق، وال يقترررر ويضرر)ق علررر  الزوجررة واألوال ، إنمررر  األمررور المت }َوَلُهـــنَّ ِمث 
} ِهنَّ ــي  ح ررم علرر  أبرري سررفي ن ولمرر  يحضررر، ولررذا أخررذ منرره  -عليرره الصرر   والسرر م-النبرري  [( سررور  البقررر 669 ] َعَل

ال  بعض أه  العلم جواز الح م عل  الغ ئ ، عل  خ ف ب)نهم ه  مضمون هذا الحر )  قضر ء ح رم قضر ئي وا 
ال فتوى؟ إذا قلن   فتوى م  ف)ه  إلزام؛ ألن الفتروى بير ن الح رم مرع عر م اإللرزام بره، والقضر ء فتوى؟ ح م ق ض ئي وا 



بير ن الح رم مررع اإللرزام، إذا   نرر  فتروى وعرررف أنهر  ت خررذ وهرو مرر  )ر ري، مرر   ر ن هنرر ك فري السرر بق بنروك، يعنرري 
ذا يم ن يمشي اإلنس ن ب ون  راهم، وال تستطيع الزوجة وال األوال  أن  ي خذوا منه فلس، ال راهم  له  في البنك، وا 

أحت ج بق ر الح جة ) خ  البط قة في الصراف وي خذ م ئة ري   يعبي بنزين بخمس)ن وي تي ب رذا بخمسر)ن، )ر بر 
ال قب  الفلوس  له  في ج)و  الن س وفي ب)وتهم، إذا قلن   إن هرذه فتروى مرن غ)رر إلرزام قلنر   إن اإلنسر ن  أموره وا 

  هذه التصرف  ، لكن إذا   ن إلزام والنفقة واجبة عل  الزوج للزوجة واألوال ، ال سيم  المحتر ج مرنهم )تصرف مث
مررن األوال ، والنفقررة علرر  الرق)ررق  رر  هررذا واجرر ، النفقررة علرر  الوالرر )ن مررع الح جررة، فمررن يقررو   إنرره قضرر ء يقررو   

)بط  الح م )لغ ، )لغ  الح م، ومنهم مرن )جوز القض ء عل  الغ ئ ، ويبق  أنه لو حضر فيم  بع ، وأ ع  م  
ذا قلنر   إنهر   يقو   ال )جروز القضر ء حتر  يحضرر الخصرم، ويعررف مر  عنر ه مرن حجرة، ومر  )ر فع بره الر عوى، وا 
فترروى ي ررون هررذا لهنرر  ولغ)رهرر ،  رر  مررن  رر ن بهررذه المث بررة يعمرر  بهررذا الحرر ) ، وفيرره مسرر لة فرري غ يررة األهميررة، 

سرر لة الظفررر، أقرضرر  فرر ن مررن النرر س ألررف ريرر  ، جرر ك قرر    وهللا أنرر  محترر ج ألررف ريرر   أنرر  يسررم)ه  أهرر  العلررم م
عن ي ض)وف و ذا، قل  له  هذا ألف، لكن م  عن ك شهو ، مض  شرهر شرهرين ث ثرة، قلر  لره  ير  فر ن ويرن 

يء يم ررن أن األلرف؟ قر    وهللا مر  عنر ي لرك شريء، مسر لة الظفرر مرثً  لرو  عر ك فري )روم مرن األير م ووجر   شر
ت خررذه بغ)ررر علمرره تسررتوفي برره  )نررك الررذي عليرره، بعررض أهرر  العلررم يسررت   علرر  جررواز مثرر  هررذا التصرررف بهررذا 
الح ) ، يعني ت خذ من م له بق ر  )نك الذي في ذمتره، هرذه يسرمونه  مسر لة الظفرر، ومرنهم مرن يقرو   ال )جروز 

ف النرر س وتعرر وا مرر لهم، فرر  يم ررن لإلنسرر ن أن إال بإق مررة الب)نرر  ، ولررو فررتح البرر   لمثرر  هررذه التصرررف   لتصررر 
)تحرررى ال قررة فرري..، يم ررن )زيرر  علرر  مرر  عنرر  صرر حبه، تثررور الخصرروم  ، يم ررن يقرريم عليرره  عرروى أنرره سرررق مررن 
ب)ته، يعني افترض المس لة شخص ص ح  األلف هذا، أقرضه ألف ثم ق   له  وين األلف؟ ق    وهللا م  عنر ي 

و خرر  الم تبررة، الم تبررة ف)هرر  مخطرروط يسرروى ألررف صررغ)ر، قرر    عررن إذنررك أبرر   لررك شرريء،  عرر ه )رروم مررن األيرر م
أص  البق لة أو أص  المطعرم أو شريء، يقرو  لره صر ح  الب)ر ، هرذا أ خر  المخطروط فري ب)تره ومشر ، الشرب   
 لهم يعرفون أن ه  المخطوط ذا لص ح  الم تبة، يقيم عليره  عروى أنره سررق مخطروط مرن م تبتره؟ الق ضري مر  

عوى ب أللف؛ ألنه م  عن ه ب)نة يقيمه  عليه،  )ف يعم  الق ضي حي   هذه التهمة ب لسرقة؟ ال شك أنه )نش  له  
ولررذا يقررو  جمررع مررن أهرر  العلررم أن    وال تخررن مررن خ نررك((عررن مثرر  هررذا القررو  مشرر ك ، ولررذا جرر ء فرري الحرر )   

فرررتح المجررر   أن  ررر  ي خرررذ حقررره بنفسررره مسررر لة الظفرررر ال تجررروز، وأن الحقررروق ال تؤخرررذ إال مرررن قبررر  القضررر  ، ولرررو 
ص ر  فوض ، منهم من يقو   إذا   ن السب  ظ هر لك أن ت خذ حقك، مث  إيش؟ مث  أقرضته ألف ري  ، ثرم 
بع  ذلك طلب  األلف، يقو   وهللا عل  الع)ن والررأس فري ذمتري ألرف لرك، ونشره  فر ن وفر ن  لهرم يشره ون إن 

ن َكـاَن تره ألرف، لكرن أعط نر  األلرف قر    وهللا مر  عنر ي أنر  مفلرس عن ي لك ألف، هذا السب  ظر هر، فري ذم }َواِ 
َســَرٍة{ ـَرٍة َفَنِظـَرٌة ِإَلـى َمي  أخرذ مرن م لره بقرر ر األلرف؛ ألنره يسرتطيع أن يقريم عليره  عرروى،  [( سرور  البقرر 697 ] ُذو ُعس 

يم  عوى، فإذا  ر ن السرب  ظر هر والمس لة التي معن  النفق   تستطيع الزوجة أن تقيم  عوى، الول  يستطيع أن يق
يم ررن إق مررة الرر عوى عليرره لرره أن ي خررذ مررن م لرره ولررو مررن غ)ررر علمرره، وهررذا قررو  متوسرر ، وهررو الررذي )رر   عليرره 

 الح ) ، نعم.



سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخـرج  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-عن أم سلمة 
نما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلـغ مـن بعـض فأحسـب أنـه  ))أال إنما أنا بشرإليهم فقال:  مثلكم، وا 

 .صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها((
  -رحمه هللا تع ل -في هذا الح )  يقو  المؤلف 

الجبلة  اخت ط األصروا   مع جلبة"س -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-"عن أم سلمة 
 "ســمع جلبــة خصــم ببــاب حجرتــه"وارتف عهرر ، وجرر  خصرروم   ومشرر جر  ومضرر ربة و ررذا، توجرر  مثرر  هررذه الجلبررة 

عليره -الرسو   "أال إنما أنا بشر مثلكم((  "فخرج إليهم فقال:  -عليه الص   والس م-حجر  أم سلمة من ب)وته 
ثلن ؟! مثر  سر ئر القضر  ؟ نعرم هرو مرثلهم، إال مر  أطلعره هللا عليره مرن الغ)رو ، المؤي  ب لوحي م -الص   والس م

ـِر{الرسو  ال يعلم الغ)   ُت ِمـَن ال َخي  َثر  ـَتك  ـَب اَلس  َغي  َلُم ال  َلـُم َمـن ِفـي  [( سرور  األعرراف399 ] }َوَلو  ُكنُت َأع  }ُقـل الَّ َيع 
ـَب ِإالَّ َّللاَُّ  َغي  ِض ال  َر  َماَواِت َواأل  ال يعلرم مرن الغ)ر  إال مر   -عليره الصر   والسر م-ف لرسرو   [( سرور  النمر 65 ] {السَّ

أطلعه هللا عليه فهو بشر، ب إلم  ن أنه في    قضية )نز  الوحي، ويقر    الحرق مرع فر ن، لكرن هرو القر و ، هرو 
ن للقضر ي  األسو ، لو حص  مث  هذا في    قضية، وفي    خصومة تحص  في عه ه )نرز  الروحي ببي نهر ، مر

عليررره الصررر   -؟ ألنررره قررر و  وأسرررو  للقضررر  ، قررر  يقرررو  ق ئررر    )رررف )نسررر  النبررري -عليررره الصررر   والسررر م-بعررر ه 
ويسرررهو فررري الصررر  ؟  )رررف يسرررهو فررري الصررر  ؟ نعرررم يسرررهو ليسرررن ويشررررع، وأيضرررً  قررر  يح رررم ب لب)نرررة  -والسررر م

نمرر  يرر ت)ني الخصررم   أال ب لمقرر م   الظرر هر  الشرررعية، ويح ررم لغ)ررر صرر ح  الحررق، برر ل)    إنمرر  أنرر  بشررر مررثلكم وا 
بعرض النر س يسرتطيع    ألحرن بحجتره مرن بعرض((في بعض الرواي     فلع  بعض م أن ي ون أبلغ من بعض((

أن )ب)ن ويؤثر عل  الس مع، ق  يقو  ق ئر   الرسرو  يم رن أن )خر ع إلر  هرذا الحر ؟ هرو مر  )خر ع ير  أخري، لكرن 
قض   ق  )خ ع بشر، ق  يمرر عليه بعض األمور بشر، لكرن عنر ه مقر م  ، هذا تشريع لألمة  له ، نعم بعض ال

جرريء ب لشرر ه  األو  فشرره ، ثقررة الشرر ه ، لكررن هررذا الثقررة أال يحتمرر  أن    شرر ه اك أو يم)نرره(()بنرري عل)هرر  نترر ئج 
نر  )نس ؟ أال يحتم  أن )خطئ؟ يحتم ، فرإذا أخطر  الشر ه  أو نسري ي رون لره أثرر علر  القضرية، لكرن أنر  مر  أ

 مسئو  تبح  عنه ه  أخط  أو أص  ؟ أن  تقرره بم  يقو ، وتح م بضوء م  يقو .
))فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحـق مسـلم فإنمـا هـي 

خذ م  ح رم ح م الح كم ال يغ)ر من الواقع شيء، وال )بيح للمح وم له أن ي  قطعة من النار فليحملها أو يذرها((
به إال إذا   ن )جزم ب نه حق، الخصوم يعرفون الواقرع، يعررف المبطر  أن مر  لره شريء، والمحرق يعررف أن الحرق 

ال قو  هذا؟ ال هرذا وال هرذا    فإنمر  هري مر  فري غ)رر هرذا،  ه((نر)شر ه اك أو يم  له، لكن الح كم يقب  قو  هذا وا 
ن ي خرذ مر  ح رم بره لره إذا  ر ن يعررف أنره لريس لره، وهرذا عر م ال )جروز لره أ قطعة مرن النر ر فليحملهر  أو )رذره ((

جميع أبوا  ال )ن من المع م   والمن كح   وغ)ره ، الحنفية لهم رأي أنه م   ام ح م لك الق ضي، وهرو مر مور 
برر لح م علرر  الظرر هر فهررو لررك، ومررنهم مررن )خررص هررذا ب لمن كحرر  ، أحضررر الررزوج شررهو  أن هررذه زوجترره، قرر    

جك، لكرن فري حقيقرة الحر   أنره طلقهر  ث ثرً ، وال عنر ه  ب)نرة تقيمهر ، ب نر  منره، الق ضري مر  )ر ري، أذهبي مع زو 
الشهو  م  علموا، ه  )جوز له أن يط  هذه الزوجة ألن الق ضي ق    خذ زوجتك؟ من الحنفية من يقرو   إنره مر  

 هر، الح )  )ر   علر  بطر ن هرذا  ام ح م له الق ضي ي في؛ ألن الح م عل  الظ هر، واألمور مب)نة عل  الظ



ت عي المرأ  أنه طلقه  ث ثً  وهو )ن رر، هر    ب)نترك تقرو      فإنم  هي قطعة من الن ر فليحمله  أو )ذره ((القو  
وهللا م  عن ي ب)نة، هذا عن ن  في الب)  ث   مرا  يطلق ويراجع، نعم ث   مررا  يطلرق ويراجرع، واألمرر ب)نره 

أن )ن ح زن  هذا أمر ب)نه وب)ن ربه، المس لة  ي نة، ف  )جوز له أن يسرتح  بح رم الق ضري مر  وب)ن ربه، إن أرا  
جر  -فل)ترق  هللا    فإنم  هي قطعة من الن ر فليحملهر  أو )رذره ((  -عليه الص   والس م-ال يح  له، ولذا ق    

 ر، وأيضرً  األمرر بر لتقوى )تجره إلر  مرن يط)رق النر   من النر ر((الخصوم، ويجعلوا مث  هذا نص  أع)نهم  -وع 
المح م)ن الذ)ن )بذلون    م  أوتوا من قو  وفص حة وب غة وبي ن من أج   س  القضية لمو ل)هم، هم  اخلون 

  قطعرة مرن نرر ر فري هرذا، وهرذا مرن التعر ون علر  اإلثررم والعر وان، ومر  ي خذونره مرن أجرر  علرر  مثر  هرذه القضرية 
{ب   الته )   هذا من فليحمله  أو )ذره (( ُتم  َمُلوا َما ِشئ  ته )ر ، ومرنهم مرن يقرو   فليحملهر   [( سور  فصل 47 ] }اع 

 إن   ن  تح  له أو )ذره  إن   ن  ال تح  له، نعم.
 بن أبي بكرة، وهو قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد هللا -رضي هللا عنه-عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 

 -صــلى هللا عليــه وســلم-م بــين اثنــين وأنــت غضــبان، فــإني ســمعت رســول هللا ال تحكــقاضــي بسجســتان: أن 
 .))ال يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان(( :وفي رواية ))ال يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان((يقول: 

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
أبي يعني أمرني ب لكت بة، أمر  ت   قال: كتب أبي وكتبت له" -رضي هللا عنه-"عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 

لر   -صرل  هللا عليره وسرلم-ب لكت بة واآلمر ب لشيء )نس  إليه،  م  يق     ت  النبي  لر   سررى وا  إلر  قيصرر وا 
نم  أمر ب لكت بة، ف سن   إليه  ل ..،  ت ، النبي ي ت ؟ النبي ال ي ت  بيم)نه، ال ي ت  ب) ه، وا  عظيم البحرين وا 

 أبي و تب  له، يعني أمل  علي وأمرني ب لكت بة ف تب ، يعني تول  الكت بة بنفسه.ونسب  إليه، يقو    ت  
فيره التحمر  ب لكت برة، وهري طريرق معتبرر مرن طررق  "إلى ابنه عبـد هللا بـن أبـي بكـرة وهـو قاضـي فـي سجسـتان"

 تر  بعضرهم  ت ، والصرح بة  -عليه الص   والس م-التحم ، الم  تبة طريق معتبر من طرق التحم ، والنبي 
إل  بعض، والصح بة  تبوا إل  الت بع)ن والع س، ومن بع هم إل  ش)وخ األئمة، وفري البخر ري   تر  إلري محمر  

 بن بش ر، يعني ي تبون، ف لرواية تثب  ب لم  تبة.
ألن  "وكتبــت لــه إلــى ابنــه عبــد هللا بــن أبــي بكــرة وهــو قاضــي بسجســتان: أال تحكــم بــين اثنــين وأنــت غضــبان"

تولي عل  الذهن ويشوش، ف  )ترك فرصة للتف )ر الصحيح، والنظر الت م في القضر ي ، ال تح رم بر)ن الغض  يس
))ال يحكـم أحـد بـين اثنـين وهـو يقـول:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-"فـإني سـمعت رسـول هللا اثن)ن وأن  غضب ن 

ة من شع  الجنون ال نعم ألن الغض  شعب "))ال يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان((وفي رواية:  غضبان((
سيم  إذا أز ا ، ولذا ط ق الغضب ن مم  اختلف فيه أه  العلم، وتصرف ته أيضً  مح  مث ر خ ف ب)ن أه  العلم 
إال أنه يح م بم  )تصرف فيه من حقوق العب   )ؤاخرذ بهر  مرن بر   ربر  األسرب   ب لمسربب  ، فمثر  هرذا الغضر  

ال ففري مجر لس الخصروم مر  )ث)رر الغضر   إذا وص  إل  ح  بح)  ال )رتم ن الق ضري مرن النظرر فري القضرية، وا 
ب ستمرار، بعض القض   م  )تحم  ف)ثور ويغض  عن  أ ن  شيء، مث  هذا عليه أن يعتز  القض ء؛ ألنه يم رن 
أن يغضرر  فررري  رر  قضرررية ف)تجرره إليررره هررذا النهررري، بعررض النررر س جبلررة )ثرررور أل نرر  سرررب ، مثرر  هرررذا ال يصرررلح 

قضرية إال وف)هر  يعنري فري الغ لر  إال وف)هر  مر  )ث)رر، فرإذا  ر ن هرذا مسرتع  للغضر  يشرتع   للقض ء؛ ألنه م  مرن



أل نرر  من سرربة مثرر  هررذا ال يصررلح للقضرر ء، لكررن هنرر ك عمرروم القضرر    غ)رررهم يغضرربون، لكررن عليرره أن )نظررر فرري 
ذا وصررر  بررره الحررر  فررري الغضررر  إلررر  أن ال )رررتم ن مرررن النظرررر فررري القضرررية )تررررك ال يقضررري ، )ؤجررر  القضررر ي ، وا 

القضية، وق  مث  هذا في    م  يشوش الخ طر والبر    ر لجوع والحرر الشر )  والبرر  الشر ) ، و ونره حر قن مرثً ، 
أو مشوش الذهن لمص)بة مثً ، مث  هذا )نتظر، )ؤج  القض ي  حتر  )رتم ن مرن النظرر ف)هر ، لكرن هنر ك  عر وى 

 ان أخرررى، توجر  فرري بلر ان أخرررى بعرض القضرر   تجرر ه ب طلرة، يعنرري ال توجر  عنرر ن  وهلل الحمر ، لكررن توجر  فرري بلر
مرر خن مررثً ، هررذا ال )وجرر  عنرر ن  البتررة، لكررن )وجرر  بعررض القضرر   )رر خن، ويقررو   إنرره ال )ررتم ن مررن النظررر فرري 
القضية حت ..، بعضهم يصرح، يعني و ت  في الصحف بعضهم عل  سب)  التن ) ، وبعضهم يح ي واقع، ال 

لقضررية حترر  )بطرر  ب رر    مرر ، وش الكرر م هررذا؟ )رر خ  فرري هررذا أو ال )رر خ ؟ )ررتم ن مررن النظررر الصرر ئ  فرري ا
األص  أن مث  هذا ليس ب ه  للقض ء أصً ، ف ختي ر مث  هذا ق ضري خطر ، وهللا المسرتع ن، فمثر  هرذه األمرور 

ية عل  ال )نظر إل)ه  ألنه  من أس سه  ب طلة، ف  )بن  نت ئج شرعية عل  مق م   غ)ر شرعية، نبني نت ئج شرع
مق م   شرعية، نت ئجن  ال ب  أن ي ون الق ضي مرت ح الب   حت  )تم ن من النظرر فري القضرية، هرذه النت)جرة ال 
ب  أن تبن  عل  مق م   شرعية، يق    وهللا م   ام ) خن الزم ) خن حتر  )نظرر القضرية، نقرو   أبر ًا ال هرو وال 

، قر  يقرو  لرك ق ئر   هرذه معصرية وال يسرلم منهر ، وال يفتررض  خ نه، وال )نظر وال شيء، ال قب  وال بع  مثر  هرذا
في الق ضي أن ي ون معصوم، لكن المس لة منص  نبوي هذا، فص  الخصوم   )نبغي أن ي ون ألول  النر س، 
ذا أمرروا امتثر  لهرم، فمثر  هرذا ال )نظرر إليره، نعرم األسرب   الشررعية الجبليرة  رمع لهرم، وا  للق وا ، الذ)ن إذا قر لوا س 

  الغض ، مث  جوع ش ) ، مث  بر  ش ) ، مث  حر ش ) ،  ونه ح قن،  ونه محت ج،  ونره مرريض،  ر  هرذا مث
 ال يقضي ب)ن الن س وهو متصف بهذه الصف  ، نعم.

 ؟(())أال أنبـئكم بـأكبر الكبـائر: -صـلى هللا عليـه وسـلم-قال: قـال رسـول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي بكرة 
))أال وقـول  :وكـان متكئـا  فجلـس فقـال ))اإلشـراك بـاهلل، وعقـوق الوالـدين(( :رسول هللا، قـالبلى يا  :قلنا ثالثا ،

 ليته سكت. :فما زال يكررها حتى قلنا الزور، وشهادة الزور((
))أال : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-"عن أبي بكرة وهذا الح )  أيضً   

أكبرر الكبر ئر فر   علر   ))أال أنبئكم بـأكبر الكبـائر؟((خبر م، والنب  هو الخبر إذا   ن مهمً  عظيمً  أال أ "أنبئكم((
ـُه{  -ج  وعر -أن من الذنو  م  يسم   ب ئر، وفي قوله  َن َعن  َهـو  َتِنُبوا  َكَبـَِئَر َمـا ُتن   [( سرور  النسر ء13 ] }ِإن َتج 

إلر  الكتر   والسرنة أمرر مجمرع عليره، لكرن النرزاع فري وجرو  صرغ ئر، ووجو  الكب ئر وتسم)ته  بهذا االسم المستن  
يقو  بعضرهم  إنره ال )وجر  مر  )ر   علر  أن هنر ك صرغ ئر، فمرن بر   المق بلرة أنره مر   ام )وجر   بر ئر ال بر  مرن 
وجو  صغ ئر، إذا قل   ف ن أكبر من.. بس وس  ،  ر م صرحيح؟ ال بر  مرن طررف مق بر  ي رون أصرغر منره، 

}ِإن  تم م الك م، ال ب  لتم م الك م من هذا، م   ام وج   ب ئر ال ب  أن )وج  م  يق بله  وهي الصرغ ئرال ب  من 
} َئاِتُكم  ر  َعنُكم  َسيِ  ُه ُنَكفِ  َن َعن  َهو  َتِنُبوا  َكَبَِئَر َما ُتن  والمرا  ب لس)ئ   الصغ ئر، والنصروص فري  [( سور  النس ء13 ] َتج 

الخمررس، والجمعررة إلرر  الجمعررة، ورمضرر ن إلرر  رمضرر ن  فرر را  لمرر  ب)ررنهن مرر  اجتنبرر  تكف)ررر الررذنو  الصررلوا  
الكبرر ئر، مرر  لررم تغررش   ب)ررر ، إذًا  فرر را  إليررش؟ للصررغ ئر، فرر  برر  مررن وجررو  صررغ ئر، أمرر  أن نقررو   مرر  فرري فرري 

فرر الكبر ئر النصوص م  )   عل  صغ ئر، بهذا اللفظ قر  يسرلم، لكرن هرذه العبر  ا  التري تكفرر الرذنو  هري ال تك



إذًا تكفر إيش؟ ال ب  من م  يق بر  هرذه الكبر ئر ممر  )تن ولره تكف)رر هرذه العبر  ا  العظيمرة لهر  وهري الصرغ ئر، إذا 
قررنرر  أن هنرر ك صررغ ئر و برر ئر، هنرر ك  برر ئر وهنرر ك أكبررر، الكبرر ئر متف وتررة، إذ ليسرر  علرر   رجررة واحرر  ، فرر كبر 

لكن منهم من ضبطه  بر ن  ر  ذنر  رتر  عليره حر  فري الر ني ، أو  الكب ئر، ويختلف أه  العلم في ض ب  الكب)ر ،
عذا  في اآلخر ، أو توع  ف عله بلعن أو غض ، أو بع م  خو  الجنة، أو ب خو  الن ر، أو نفري عنره اإليمر ن، 

 هذه  له   ب ئر.
ــائر؟((" ــأكبر الكب ــئكم ب ــا رســول هللا" ))أال أنب ــى ي ــا: بل يحترر ج؟  ث)رررًا مرر  تصررور مررن الصررح بة أن يقولرروا  مرر   قلن

وهررذا أعظرم أنرواع الظلرم، وهررو  ))اإلشـراك بـاهلل((""قلنـا: بلـى يــا رسـول هللا، قــال: يسر لونه مرن غ)رر طلر  للسررؤا  
َرَك ِبِه َوَيغ ِفُر َما ُدوَن َذِلـَك ِلَمـن َيَشـاء{ الذي ال يقب  المغفرر  َن }الَّـِذي   [( سرور  النسر ء49 ] }ِإنَّ َّللا َ اَل َيغ ِفُر َأن ُيش 

َتـُدوَن{ ُن َوُهـم مُّه  َلِئَك َلُهُم اأَلم  ٍم ُأو  ِبُسوا  ِإيَماَنُهم ِبُظل  والظلرم الشررك هنر ،  مر  فسرره  [( سرور  األنعر م96 ] آَمُنوا  َوَلم  َيل 
 ، ف لشرك غ)ر ق ب  للغفران.-عليه الص   والس م-النبي 

بر ف لجنة عل  ص حبه حرام ال يغفر ومرتكبه مخل  في واللفظ )تن و  األكبر واألصغر، أم  األك ))اإلشراك باهلل((
النرر ر نسرر   هللا السرر مة والع فيررة، وأمرر  الشرررك األصررغر   لريرر  مررثً ، وقررو   مرر  شرر ء هللا وشرر ء فرر ن، مرر  شرر ء هللا 
وشئ  ونحو هذا، هذا شرك أصغر، ولوال هللا وف ن هذا شرك أصغر، من أه  العلم من ) رجه في الكبر ئر، وأن 

مشرر)ئة تشررمله، ويغفررر مرر   ون ذلررك بمرر  فرري ذلررك الشرررك األصررغر، ومررنهم مررن يقررو   إن الشرررك بنوعيرره ال يقبرر  ال
المغفر ، بر  ال بر  مرن أن يعرذ  صر حبه، وبهرذا )ختلرف الشررك األصرغر عرن الكبر ئر، ب نره ال بر  مرن أن يعرذ ، 

رَ   -ج  وع -وي خ  في عموم قوله  سواء   ن شرك أصغر أو  [( سور  النس ء49 ] َك ِبِه{}ِإنَّ َّللا َ اَل َيغ ِفُر َأن ُيش 
أكبر، لكن )بق  الفرق ب)ن األكبرر واألصرغر بر ن األكبرر صر حبه مخلر ، واألصرغر إذا عرذ  بقر ر ذنبره مآلره إلر  

 الجنة، ال )خل  ص حبه في الن ر.
والرر اك، وحقهمرر  مقرررون أعظررم النرر س حقررً  عليررك  ))وعقــوق الوالــدين((المقصررو  أن أعظررم الررذنو  اإلشررراك برر هلل 

بحررق هللا فرري نصرروص  ث)ررر ، و رر ن متكئررً  فجلررس؛ ألن اإلشررراك برر هلل يسررتبع  وقوعرره مررن المسررلم، عقرروق الوالرر )ن 
أيضررً   ث)ررر مررن المسررلم)ن األصرر  فرر)هم الوفرر ء مررع ع مررة النرر س فضررً  عررن أعظررم النرر س علرر)هم حقررً ، لكررن األمررر 

ــان متكئــا   -عليرره الصرر   والسرر م-ف حترر ج أن )هررتم لرره النبرري  الث لرر  والرر واعي إليرره تجررر إلرر  التسرر ه  فيرره "وك
قو  الزور وشه    الزور ق  ) عو إل)ه  م  ) عو، إم  حميرة يشره  لقريبره، أو  "))أال وقول الزور((فجلس، فقال: 

و إحن وعر اوا ، فيشره  علر  عر وه، أو طمرع  نير  فيشره  لراشريه، أو خروف فيشره  لمرن هر  ه، أو رجر ء بر ن )رجر
عليررره -ف نرررً  أن يعطيررره أو )زوجررره، أو )وليررره واليرررة أو مررر  أشررربه ذلرررك، المقصرررو  أن الررر واعي  ث)رررر ، فررر هتم النبررري 

 له . -الص   والس م
ومن لم ) ع قو  الزور فليس هلل ح جة في أن ) ع طع مه وشرابه، فقو   ))أال وقول الزور، أال وشهادة الزور((

مره  عظيم، والمتلبس بمر  لرم يعر     برس ثروبي زور، الرذي فري المجر لس أنر  الزور ش نه خط)ر، وشه    الزور أ
فعل ، أن  فعل ، أن  حفظ ، أنر  تر ر ، أنر  علمر ، أنر  قررأ ، أنر  سروي  وهرو مر  سروى شريء هرذا   برس ثروبي 

 زور.



عليره -قة عليره، شرف "فمـا زال يكررهـا حتـى قلنـا: ليتـه سـكت"أال وقو  الزور، أال وشه    الرزور  "فما زال يكررها"
 ررهرر  حترر  أشررفقوا عليرره، اهتم مررً  بهرر ، جرر ء فرري  -عليرره الصرر   والسرر م-، شررفقة علرر  النبرري -الصرر   والسرر م

أح  )رر  بيرر ن بعررض الكبرر ئر   لسرربع الموبقرر  ، وق)رر  البررن عبرر س  الكبرر ئر سرربع؟ قرر    هرري إلرر  السرربع)ن أقررر ، 
مررن أجمعهرر   ترر   الزواجررر عررن اقترررا  الكبرر ئر، والكبرر ئر وفرري روايررة  إلرر  السرربعم ئة، وألررف فرري الكبرر ئر  ترر ، 

 للذهبي،  ت  يعني في هذه المس لة، نعم.
 لــو يعطــى النــاس بــدعواهم))قــال:  -صــلى هللا عليــه وســلم-أن النبــي  -مــارضــي هللا عنه-عــن ابــن عبــاس 

 .دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه((ناس الدعى 
  -هللا تع ل رحمه -يقو  المؤلف 

 "))لـو يعطـى النـاس بـدعواهم((قـال:  -عليه الصالة والسـالم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-"وعن ابن عباس 
 ر  مرن أ عر   ))لـو يعطـى النـاس((جمع  عوى، وجمع ال عوى  ع وي و ع وى،   لفتوى جمعهر  فتر وي وفتر وى 

زير  علر  عمررو أن فري ذمتره لره مبلرغ  رذا  شيء ق)  له  خذ، لو يعط  الن س    من )ر عي ي عطر  إير ه، )ر عي
ق    ي هللا أ فع، ) عي عمرو أن ف نً  قت  ابنه، ق    خذ اقتله، لرو )ر عي ب رر أن ف نرً  زوجره ابنتره أمسرك ب)ر  

يعنرري لرروال أن هنرر ك ضررواب   عــى نــاس دمــاء رجــال((د  ))الزوجتررك، لررو المسرر لة ه ررذا وش يصرر)ر الوضررع؟ نعررم 
لحير   ال تطر ق، لرو  رر  مرن أ عر  شريء ق)رر  لره  خرذه، مر  بقرري شريء؛ ألنهرم لرريس تضرب  أمرور النر س لصرر ر  ا

هررذا  ))الدعــى نــاس دمــاء رجــال((النرر س  لهررم علرر  مسررتوى واحرر  مررن الترر )ن والررورع والتقرروى وااللتررزام واالنقيرر   
منري، هرذا هذا سرق مني، هذا اقترض  ))الدعى ناس دماء رجال وأموالهم((قتلني، هذا قت  ول ي، هذا قت  أبي 

فر ليم)ن فري الغ لر     شر ه اك أو يم)نره((والم عي عليه الب)نة  ))ولكن اليمين على المدعى عليه((است ان مني 
تكررون فرري الج نرر  األقرروى، المرر عي )رر عي خرر ف األصرر  فج نبرره ضررع)ف يحترر ج إلرر  ب)نررة قويررة تشرره  لرره ب نرره 

عره األصر ، األصر  أن مر  فري ذمتره شريء، لكرن يستحق م  أ ع ه، م  وج  ب)نة ج ن  الم ع  عليه قروي؛ ألن م
م   ام أ ع  عليه هذا، واألص  في المسلم أنه )وج  نسبة عن ه من الص ق ترجح شيء من ج نبه تطل  اليم)ن 
لترفع أثر هذه الر عوى فيحلرف المر ع  عليره، وتنتهري القضرية، وهر  ترتفرع القضرية بيمر)ن المر ع  عليره أو ترفرع 

 ع  عليه ترفع الر عوى أو تنتهري القضرية؟ وش الفررق ب)نهمر ؟ إذا قلنر   تنتهري القضرية، ال عوى؟ يعني بيم)ن الم
ذا قلن   إنه   نعم صحيح، إذا قلن   إنه  ترفع ال عوى، مت  وج  الم عي ب)نة يح م له، ولو حلف الم ع  عليه، وا 

 العلم، وهللا أعلم.تنهي القضية، معن ه لو أحضر م  أحضر خ ص انته ، وهذه مس لة خ فية ب)ن أه  
 وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.

 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1كتاب األطعمة ) –شرح: عمدة األحكام 

 ب   الص)  ت   األطعمة و أح  )    شرح
 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر

 
 الس م علي م ورحمة هللا وبر  ته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ، أما بعد:وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

 وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ،-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام عبد الغني المقدسي 
 كتاب: األطعمة

وأهــوى - يقــول -صــلى هللا عليــه وســلم-قــال: ســمعت رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-عــن النعمــان بــن بشــير 
ن الحرام بين، وبينهما م: -النعمان بأصبعيه إلى أذنيه شتبهات ال يعلمهن كثير من النـاس ))إن الحالل بين وا 

فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقـع فـي الحـرام كـالراعي يرعـى حـول الحمـى 
ن فـي الجسـد مضـغة إذا صـلحت  ن حمـى هللا محارمـه، أال وا  ن لكل ملك حمـى، إال وا  يوشك أن يرتع فيه، أال وا 

ذا فسدت فسد الجسد كل  .ه، أال وهي القلب((صلح الجسد كله، وا 
الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن، أم  

 بع  
  -رحمه هللا تع ل -فيقو  المصنف 
 كتاب: األطعمة

  العلم  من الكت   سبق التعريف به مرارًا، وأنه مص ر  ت  ي ت   ت بً  و ت بة و تبً ، وهو  م  يقو  أه
المص  ر السي لة التي تح   ش)ئً  فش)ئً ، يعني ال تح    فعة واح  ، يقو   قم  قي مً ،  فعة واح  ، القي م مر  
واح  ، لكن  تب   ت بً ، مص ر سي   يح   ش)ئً  فش)ئً ؛ ألنه يح   ي تم  من مجموع الكلم   والحروف ف  

طلع لك  ت  ، ال، وال يم ن تجري القلم بلحظة يطلع لك  ت  ، ي ون  فعة واح  ، يعني ال يم ن تضغ  زر وي
إنم  يح   ش)ئً  فش)ئً ، تجتمع الحروف وتكون  لم  ، والكلم   تكون أسطر، ثم األسطر أوراق ومجل ا ، ش)ئً  

 والموضوع تكلمن  فيه مرارًا لكن ق  ي ون في الح ضرين من لم يسمع الك م-فش)ئً ، واألص  في هذه الم    
واألص  في الم    الجمع،  م  يق    تكت  بنو ف ن إذا اجتمعوا، ويق   لجم عة الخ)    ت)بة، ومنه  -الس بق

 قو  الحريري في مق م ته 
 وال قرررررررررررؤوا مرررررررررر  خرررررررررر  فرررررررررري الكترررررررررر       و ررررر تب)ن ومررررر  خطررررر  أنررررر ملهم حرفررررر ً 

 جج

 و  تب)ن الواو هذه؟ ه ه؟
 .......طالب:



  )ف؟
 .......طالب:

 تكون؟ الواو هذه وش
 .......طالب:

 واو ر ، نعم ولذلك جر   تب)ن، و  تب)ن مجرور بر  المحذوفة بع  الواو، المرا  بهم؟ إيش؟
 .......طالب:

 م  المرا  ب  تب)ن الذي لم ي تبوا حرفً ، وال قرؤوا م  خ   في الكت ؟ نعم؟
 .......طالب:
  )ف؟
 .......طالب:

 الخرز؟ م  هو ب لخرازين؟
 .......طالب:

نعم الخرازين، والخراز الذي )جمع ب)ن صف ئح الجلو ، ويصنعه  قر  وأحذية، وخذاف وم  أشبه ذلك؛ ألنهم 
ي تبونه  )جمعونه  بس)ور، هذا األص  في الكت   والمرا  به هن  الم تو ، إط ق المص ر ويرا  به المفعو   م  

مة، واألطعمة  جمع طع م، واألص  في الطع م تقو  في الحم  وتري  المحمو ، الم تو  الج مع لمس ئ  األطع
م  يطعم، ويص  إل  الجوف عن طريق الفم؛ ألن الطعم إنم  )تب)ن من خ   الفم، هذا األص  فيه، ولذا يشم  
ن   ن األص   الشرا  والطع م، لكن هم ق بلوا الشرا  ب لطع م ف   عل  أن الطع م م  )ؤ    ون م  يشر ، وا 

ال شرا ؟ في الشرا  أنه )تن و  ُرُج ِمن ُبُطوِنَها َشَراٌب{له ألنه يطعم، العس  طع م وا  لكن  [( سور  النح 67 ] }َيخ 
وج ء  النصوص -هو يطعم أو م  يطعم؟ يطعم؛ ألن له طعم حلو، فهو  اخ  في عموم م  يطعم، لكنهم ق بلوا 

ن  خ  في العموم، ولذا )ترجمون الشرا  ب لطع م، ف   عل  أن الطع م له حقيقة، والشرا  له حقيقة، و  -بذلك ا 
في  ت   األطعمة و ت   األشربة، واألطعمة من أهم م  يعن  به المسلم، عل  المسلم أن يعن  بهذا الج ن  
عن ية ف ئقة، لم ذا؟ ألن )نب  جس ه عل  شيء سح  خ لص أو مش وك فيه، وط)  الطع م من أعظم أسب   

وج ء في الح )  الصحيح ذ ر الرج  أشع  أغبر يط)   ل عو ((  أط  مطعمك تكن مستج   اإج بة ال عو  
السفر يم  ) يه إل  السم ء، ي  ر  ي  ر  ي رر، ذ ر من أسب   قبو  ال ع ء  ونه مس فر، و ونه عل  ه)ئة 

، ورفع ال) )ن من أسب   -ج  وع -، ويم  ) يه إل  السم ء إل  هللا -ج  وع -رثة من سر ب)ن ) ي هللا 
يستح)ي من عب ه إذا رفع إليه ) يه أن )ر هم  صفرًا، ومن أسب   إج بة  -ج  وع - عو ؛ ألن هللا إج بة ال

ال عو  ي  ر  ي  ر ، ال ع ء بهذا االسم الكريم، وتكراره مظنة لإلج بة،  م  في آخر سور  آ  عمران، حت  ق   
آ  عمران  م  رر ؟ خمس مرا ، أه  العلم  إن من  رره  خمس مرا  )وشك أن يستج   له، في آخر سور  

{وفي النت)جة  َتَجاَب َلُهم  لكن هن ك م نع من إج بة ال عو ، مطعمه حرام، ومشربه  [( سور  آ  عمران375 ] }َفاس 
حرام، وملبسه حرام، وغذي ب لحرام، ف ن  يستج   له، استبع  ،  )ف يستج   له وهو )تقل  في الحرام؟ ولذا 

ه، وأن )نظر في مص ره ومور ه، وأن ال ) خ  في جوفه إال الطع م الح  ، ال ب  عل  المسلم أن يعن  بطع م



 ت   األطعمة بهذا  -رحمه هللا تع ل -من هذا، ف   جس  نب  من سح  ف لن ر أول  به، ولذا ص ر المؤلف 
التي  الح )  العظيم، ح )  النعم ن بن بش)ر في الشبه  ، وهو أص  أص)  من أصو  ال )ن، من األح  ) 

 ) ور عل)ه  ال )ن، حت  ق   أه  العلم  إنه رابع أربعة أح  ) .
 عمرررررررررررررر   الرررررررررررررر )ن عنرررررررررررررر ن   لمرررررررررررررر  
 اتق الشبه  ....................... 

 أربررررررررررررع مررررررررررررن قررررررررررررو  خ)ررررررررررررر البريررررررررررررة 
................................... 

 هذا الح ) .
 لرررررررررررررررريس يعنيررررررررررررررررك واعملررررررررررررررررن بنيررررررررررررررررة    اتررررررررررررق الشرررررررررررربه   وازهرررررررررررر  و ع مرررررررررررر 

 

قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنهما-النعمان بن بشير ربعة األح  )  ) ور عل)ه  ال )ن، ح )  "هذه األ
لم ذا؟ ل)ؤ   السم ع، أنه )روي عن النبي  "-وأشار النعمان بأصبعيه إلى أذنيه-يقول  -صلى هللا عليه وسلم-
من  ون واسطة،  -عليه الص   والس م-  مً  مت ك ًا منه،   مً  محققً  ص ر منه  -عليه الص   والس م-

 سمعه ب ذنيه من غ)ر واسطة.
أواًل  م  األص  في األطعمة الح  أو الحرمة؟ نعم؟ اإلب حة أو الحظر؟  "))إن الحالل بين والحرام بين(("يقول: 

لمس لة نعم التحريم، عل     ح   المس لة خ فية ب)ن أه  العلم، والخ ف لن )نه  أو بمث  هذا ال رس، ا
خ فية ب)ن أه  العلم و   عل  أصله، منهم من يقو   الح   م  أحله هللا، ومنهم من يقو   الحرام م  حرمه 
هللا، وهذه مس لة  اخلة في المس لة الكبرى وهي األعي ن المنتفع به  قب  ورو  الشرع، مت  يظهر لن  مث  هذا 

ربع، ف عجبك نب  ، أعجبك رائحته، أعجبك طعمه، ت خذ من الخ ف؟ إذا  ن  في البر مثً ، تتنزه في م  ن م  
ال م  ت ك ؟ نعم؟  هذا النب   ت ك  وا 

بن ء    عل  أصله، الذي يقو   األص  الح  حت  )ر  م  يمنع ي ك  م  عن ه مش لة، والذي يقو   إن األص  
 -إن   ن تعرفون الصقنقور-المنع حت  )ر  م  )بيح ي ك ، ط)  رأ)   ويبة وأعجبتك، تكون مثً  الصقنقور 

 ويبة تشبه الوزغ إال أنه  ملس ء، وفي الرم  غ لبً  توج ، نعم أعجبتك أو ذ ر  لك ع ج للظهر مثً ، يسمونه  
ال م  ت ك ؟ ليس ف)ه   ل)  )خصه  ال إب حة وال منع، تقو   األص  اإلب حة  العط رين ع ج للظهر، ت ك  وا 

ال م  وت ك  حت  )ر  م  يمنع أو تقو  ال م  ت ك ؟ )ؤ   وا    األص  المنع حت  )ر  م  )بح؟ ت ك  صقنقور وا 
)ؤ  ؟    عل  أصله، الذي يقو   األص  اإلب حة ي ك ، والذي يقو   األص  المنع..، وبعض الن س يسمع 

عب رت)ن؟ في الك م "ق   بعض أه  العلم  الح   م  أحله هللا، وق   آخرون  الحرام م  حرمه هللا" في فرق ب)ن ال
فرق ب)ن الجملت)ن؟ نعم؟ في فرق  ب)ر، إذا ق)   الح   م  أحله هللا ف  ب  أن تتوقف في    شيء تراه حت  
ذا قل   الحرام م  حرمه هللا ت ك     شيء حت  )ر  م  يمنع، ثم بع  ذلك ي تي الورع الذي هو  تعرف  ل)له، وا 

  به النصوص ب)ن، الذي ج ء  النصوص بحله ب)ن، الذي ج ء ))إن الحالل بين((مضمون هذا الح )  
ُم  ))إن الحالل بين، والحرام بين(( بهيمة األنع م مثً ، اإلب  والبقر والغنم  ُم َوَلح  َتُة َوال دَّ َمي  ُكُم ال  َمت  َعَلي  }ُحرِ 

ِزيِر{ فيم  ب)ن هذ)ن، يقو   إل  آخره، هذه أمور ال )ختلف ف)ه  أح ، لكن )ختلفون  ..[( سور  الم ئ  1 ] ال ِخن 
يعني ه  تلحق ب لح   أو تلحق ب لحرام؟ الصقنقور هذا ه  نلحقه ب لض  أو  ))وبينهما أمور مشتبهات((

نلحقه ب لوزغ؟ ب)نهم  أمور مشتبه  ، يعني متر    ب)ن هذا وهذا، وهن  عل  المسلم أن يقف، لكن م  هي بمث  



هو بمث  من أك  وزغ، نعم، وليس مث  من أك  الض  عل  م   تن و  الحرام الب)ن، يعني من أك  صقنقور م 
سي تي؛ ألنه  أمور مشتبهة ب)ن هذا وهذا لم )ر  ف)ه   ل)  ب لخصوص، ولذا يقو  بعضهم  إن المشتبه   هذه 
األمور المختلف ف)ه  ب)ن أه  العلم، ومنهم من يقو   الم روه  ؛ ألن الم روه برزخ ب)ن المب ح والحرام، برزخ، 
هذا مشتبه، فيه وجه شبه من الممنوع، وفيه وجه شبه من المب ح، وجه شبه الم روه ب لممنوع، والح  الم روه عن  
أه  العلم م  )ث   ت ر ه، وال يع ق  ف عله، ف ونه )ث   ت ر ه مث  المحرم، و ونه ال يع ق  ف عله مث  المب ح، 

هذا الح ) ، يعني م  تتع رض فيه األ لة مشتبه، م  ففيه وجه شبه من االثن)ن فهو برزخ ب)نهم ، وهو مح  
وبينهما أمور )))ختلف فيه أه  العلم من غ)ر ترجيح مشتبه، الم روه مشتبه؛ ألنه واقع ب)ن الح   والحرام 

)خف  األمر عل   ث)ر من الن س، لكن من الن س من يعلم،  )ف يعلم؟  ال يعلمهن كثير من الناس(( مشتبهات
ن أن هذا ح   مم  اختلف فيه، فب ن له أنه من قسم الح   عرف، وترجح آلخرين أنه حرام يعني ترجح لف 

))وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن ف ستب ن له األمر، م  ص ر في تر   اآلن، إذا تم الترجيح انته  التر   
ثير من الناس، فمن اتقى ))ال يعلمهن كف   عل  أن بعض الن س يعلم حقيقة هذه األشي ء  كثير من الناس((

يعني طل  البراء  الت مة ل )نه؛ ألن  ))استبرأ لدينه وعرضه((يعني األمور المشتبه، األمور الملتبسة  الشبهات((
الس)ن والت ء للطل ، طل  البراء  لل )ن ف  )خ ش  )نه ب ك  م  ال )جوز أكله؛ ألن هذا احتم   أنه ال )جوز 

لئ  ال يقع الن س في عرضه؛ هذا في األمور المشتبه؛ ألن من أك  الصقنقور هذا أكله، واستبرأ أيضً  لعرضه؛ 
ال م  هو معروف؟ إيه الذي ي ك   -المش لة  ث)ر من اإلخوان م  هم متصورين الصقنقور إيش هو؟- معروف وا 

مث  الذي الصقنقور وهو ليس فيه نص، احتم   أنه يشبه الوزغ من وجوه ويشبه الض ، هذا الذي ي ك  م  هو 
ي ك  الوزغ، لكن م  )ؤم ن أن يق   في المج لس  رأ)ن  ف ن ي ك  الوزغ، يقو  أح  ج لس في المجلس  ال ي  
أخي هذا م  هو بوزغ هذا صقنقور يقو   وش الفرق ب)نهم؟ ف لن س )بي يقعون فيه، )تكلمون فيه، )بي )تكلمون 

جع  ب)نه وب)نه  وق ية في االبتع   عنه  وتر ه   لشبه  ((  فمن اتق  افي هذا الرج  الذي أك  من هذا المشتبه 
)تر ون  م  نق  عنهم  -رحمهم هللا-السلف  ))استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام((

واستف ض تسعة أعش ر الح   خشية أن )وقعهم في الحرام،  )ف الح   )وقع في الحرام؟ نعم االسترس   في 
وتعوي  النفس عل)ه  ق  تكون في م  ن يصع  عليك الحصو  عل)ه ، وتج  مسلك فيه   م يعني  المب ح  ،

ن   ن تر ه أفض ، ثم بع   م روه، م  تملك نفسك، تبي تجرؤ عل  هذا الم روه، تقو   م روه ال عق   فيه، وا 
هذا الذي عو    ذلك إذا جرؤ  عل  الم روه ت رج  النفس واستشرف  بح)  تكون في م  ن ال تص  إل 

نفسك عليه إال من طريق الحرام، ثم ت تي تعل  للنفس تقو   هللا غفور رحيم، الحم  هلل م  أشر ن  وال  فرن ، 
ونصلي ونصوم، ونسمي وال عن ن  مش لة، يعني المس لة ق  يظن بعض الن س أن هذا تعن  وأن هذا تشت)  م  

استرسلن  وتوسعن  في المب ح   جرن  هذا إل  ارتك  ..، هو بصحيح، يعني اإلنس ن )ج  هذا من نفسه، لم  
الم روه   هذه أمر مفروغ منه يعني م  أح  )تر   ف)ه  إال القل)  الن  ر، لكن المحرم  ، وهذا تج ه في   فة 
القط ع  ، الذي يشتغ  في المع ملة مع الن س أو  األمر أو  م  يفتح المح  تج ه )تحرز، ثم بع  ذلك مع 

)توسع في األمر، ثم ي تي الت وي  الم روه ال عق   فيه، سه ، ثم بع  ذلك )تج وزه إل  م  بع ه، يعني الوق  
عل  سب)  المث   المق و  ي خذ من ف ن ومن ف ن أعم   )نفذه  أو يشرف عل)ه  وم  أشبه ذلك، تج ه في أو  



ه في  فتر م  هو في صفحة؛ لئ  األمر من اإلخوان اللي م  عن هم ح  وس  في أو  األمر    شخص حس ب
)لتبس، أخذ من زي  من الن س عم ر  يشرف عل)ه ، وأخذ من ف ن عم ر  )نفذه ، وأخذ من ف ن استراحة،    
واح  ب فتر، تمضي األمور شهر شهرين، )ج  مشقة ال راهم ت خ  الحس  ، وحس   هذا )جتمع مع حس   هذا، 

ن، هذا ف ن توه، اآلن م  بع  صب)ن ، م  إحن  محت ج)ن  راهم اآلن، ثم )نقص عل  هذا شيء يقترض له من ف 
نبي ن خذ لف ن الذي اآلن البم  واقف عل  السطح، فتج ه يقترض من هذا لهذا، يعني إل  هذا الح ، شيء م  

ن سبة، هو ب ب)ر ترى، نعم، ويقترض من هذا ويعطي هذا، ثم بع  ذلك )ب أ هو يحت ج، ال)وم وهللا أهله عن هم م
وهللا نظر الج)  م  في شيء، حس به م  في شيء، ه   من حس   اإلخوان، والمس لة.....، إحن  نبي ن ك  
لهم شيء؟ م  إحن  بآكل)ن شيء، نبي نرجع عل)هم، وحس بهم مضبوط، و   شيء شي   ، واألكع  موجو  ، 

ي ك  أموا  الن س، وهذا شيء  واألوض ع م  ف)ه  شيء، ثم يسترس  مع ذلك إل  أن يص  به الح  إل  أن
مجر  ومش ه ، لم ذا؟ ألن التس ه  في هذه األمور )جر إل  م  وراءه، ق  يقو  ق ئ   نترك الطع م........، ال، 
ال تترك، لكن ال تفتح عل  نفسك ب   الت وي ،  ن عل  حذر ش ) ، وع م  نفسك ب ألش ، وعس ك تنجو؛ ألن 

 هذه حقوق العب  .
  لراعي )رع  حو   الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه(())ومن وقع في 

الحم ، يعني الذي يمتهن الص)  مثً  عل  ح و  الحرم مثً  يقو   أن  ال أص)  في الحرم، الص)  في الحرم 
م، علش ن م  يص)  حرام، نعم وش )بي يسوي؟ عل  الح و ، وهو يص)  أو  األمر )بي يص)ر ظهره إل  الحر 

إل  الجهة الث نية، ثم بع  ذلك يعت   يص)ر الحرم عن يم)نه أو عن يس ره ويجر  عل  شوي شوي، ثم ط ر  
هذه ووقع ، ق    هذا احتم   م  هو ب لحرم، شيء يس)ر، نعم، ثم المر  الث نية ) خ  الص)  في الحرم، يقو   

و م لف، الم لف أن  وأن  خ رج الحرم، ترى الشيط ن ي تي بهذه أن  برع، أن  م  أن  ب اخ  الحرم، والص)  م  ه
الطريقة، يسه  األمور بهذه الطريقة، المقصو  أن من وقع في الشبه   وقع في الحرام وال ب ؛ ألن النفس ال ب  
له  من ح جز قوي  ونه  و ون الحرام، فلي ن ب)نك وب)ن الحرام برزخ، بح)  لو اضطرر  تكون في ح و  هذا 

 البرزخ ثم تعو  إذا انته  الضرور .
مقررًا  -عليه الص   والس م-ثم ق   النبي  ))وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه((

الح م الشرعي، ومنظرًا له بم  تع رفوا عليه،    ملك له حم ، الملك له إب ، له غنم، له خ)و ، له..، فيح   
)لو ب )لو، يشبك،  )لو ب )لو هذه للملك، وف)ه  نعم الملك من إب  وبقر وغنم وخ)و  مس حة من األرض مثً   

ترع  في هذا، الذي )رع  حو  هذه الح و ، أواًل  لن يملك أبله من أن ت خ  من غ)ر قص ، وق  ال يملك 
ه  الملك هذا الوق  نفسه، يص)ر المح   للملك هذا الحم  مربع، والذي بجواره ممح ، الربيع فيه أق ، ثم يقو  ل

ن يم،........ م  يم )هم، وش النت)جة؟ النت)جة أنه لو اطلع عل)ه  أح  تعرض للعقوبة، وهؤالء البشر ع   من 
يفل ، عقوب   م  هي ب لعقوب   السهلة بع ؛ ألن  ث)ر منهم ظلمة، هذا افترضن  أن الملك ن يم وأن   خل  

َسَبنَّ َّللا َ َغاِفال  َعمَّا َيع َمُل الحرام يم ن تقو   هللا يغف  اإلب ، وطلعته  م   ري، لكن إذا وقع  في  }َواَل َتح 
ال تخف  عليه خ فية، يعني إذا  ن  تبي تلبس عل  الملك، وتبي تجي في وق   [( سور  إبراهيم46 ] الظَّاِلُموَن{

عليه خ فية، فهي بمجر  م   غفلته، ط)  رج له، عن ه حرس وعن ه..، لكن هن ك من ال يغف  وال )ن م وال تخف 



تقع تسج  عليك، وليس  مث  عقوبة ال ني ، عقوبة ال ني  ق  يضربك الملك، ويم ن بع  تمو  من الضر  أو 
تش  أو )جيك أمر عظيم، لكن أ)ن هذا من عقوبة اآلخر ؟ عقوبة ال ني  ال شيء ب لنسبة لعقوبة اآلخر ، فعل  

 .اإلنس ن أن يحت ط ويستبرئ ل )نه وعرضه
ن حمى هللا محارمه(( ن لكل ملك حمى، أال وا  المح رم ال تجوز أن تقر  بح  ، األمور التي حرمه  هللا  ))أال وا 

ورت  عل)ه  العقوب   ال )جوز أن )نته ه  اإلنس ن، وهي متف وتة ب  شك، لكن )جمعه  أنه   له   -ج  وع -
ن في الجسعل)ه  عق    ن حمى هللا محارمه، أال وا  وش المن سبة لذ ر القل  هن ؟ المن سبة  د مضغة(())أال وا 

االرتب ط الوث)ق وص ح القل  وفس  ه، يعني أثر المطعوم عل  القل  ظ هر، والفضو   له  له  أثر عل  القل ، 
فضو  الطع م، فضو  الشرا ، فضو  النوم، فضو  الك م،    الفضو  له  أثر عل  القل ، لكن من أعظمه  

 لطع م.أثر عل  القل  ا
ن في الجسد(( ن في الجس " ت ك) ، في الجس  يعني ب ن اإلنس ن  ))أال وا  يعني  ))مضغة((أال حرف تنبيه، "وا 

هذه المضغة  ))إذا صلحت((بق ر قطعة من اللحم، بق ر م  يمضغه اإلنس ن، بق ر اللقمة، يعني م  هو ب ب)ر 
ذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القل القل  ش نه عظيم، وفس  ه خط)ر، ومرضه  ب(())صلح الجسد كله، وا 

شر مستط)ر، و ث)ر من الن س يعيش ب)ن الن س وقلبه ممسوخ وهو ال يشعر، نس   هللا الس مة والع فية، وق  
ي ون ممن )نتس  إل  العلم، أو إل  طل  العلم، يعني ال ن  بر، يعيش ب)ن الن س بقل  ممسوخ نعم، وش 

ينته ه من محرم  ، ف لقل  تنبغي العن ية به، العن ية ب لقل  في غ ية األهمية، وجميع الم نع؟ لكثر  م  )زاوله و 
َم اَل َينَفُع َماٌل َواَل َبُنونَ خط   الشرع موجه إل  القل   َ ِبَقل ٍب َسِليٍم{*  }َيو  ( سور  97-99 ] ِإالَّ َمن  َأَتى َّللاَّ

ل  العلم أن يعن  بص ح قلبه، هن ك أمراض للقلو ، ف لقل  ش نه عظيم، فعل  المسلم ال سيم  ط  [الشعراء
وهن ك أ وية للقلو ، وخ)ر م  ) اوى به القل  المريض ب لقرآن الكريم، بقراءته عل  الوجه الم مور به، الترت)  

 ، ب ألذ  ر، بنواف  العب  ا ، من الصي م والقي م، وأن يع)ن عل  نفسه-ج  وع -والت بر، أيضً  االرتب ط ب هلل 
 ب ثر  السجو ، المقصو  أن هن ك أمور تع)نه عل  ص ح القل .

ط)  القل  وح   في الب ن أنه مضغة يعني مضغة محسوسة، القل  )تجه إليه جميع الخط   الشرعي، والعق  
هو من ط التكل)ف، بمعن  أنه إذا ارتفع العق  ارتفع التكل)ف، فه  القل  هو العق ؟ النصوص  له  تخ ط  

َقُهوَن ِبَها{ التكل)ف مرتب  ب لعق  فه  القل  هو العق  أو غ)ره؟العق ، و  ، [( سور  األعراف397 ] }َلُهم  ُقُلوٌب الَّ َيف 
المقصو  أن هن ك ارتب ط وث)ق ب)ن المضغة هذه وب)ن العق ، األطب ء يقولون  إن العق  شيء )ختلف اخت ف 

حص  مم  يغ)ر عقله أو )ذه  العق  ب لكلية، وتفحص  لي عن القل ، لم ذا؟ ألن اإلنس ن ق  يحص  له م  ي
القل  تج ه سليم م ئة ب لم ئة، والعق  م  له عق ، ف  ارتب ط ب)ن..، لكن العلم ء )نصون عل  أن العق  في 
القل ، واإلم م أحم  )رب  ب)ن..، األطب ء يقولون  إن العق  في ال م غ، م له ارتب ط ب لقل ، والفقه ء يقولون  

  محله القل ، لكن )ر  عل  هذا أنه لو ضر  ج ءته ضربة في رأسه أثر  في عقله م  أثر  في قلبه، العق
)جمع ب)ن القول)ن ويقو   العق  في القل  وله اتص   ب ل م غ، بمعن  أن هذا له أثر،  -رحمه هللا-واإلم م أحم  

س ل ؟ لو فصلن  واح  م  اشتغ ، وذاك له أثر، مث  الموج  والس ل ، يم ن يشتغ  الكهر  ب ون موج  و 



ال ال؟ إذًا القل  له أثر، وال م غ له أثر عل  العق ، عل     ح   النص واضح، وتسم)ته مضغة ال شك  صح وا 
 أنه هذه القطعة المعروفة المحسوسة،  ذلك أيضً  النصوص  له  تخ ط  القل ، نعم؟

 طالب:.........
هذا المتش به،  ث)ر من الن س )تر  ، حت  من ط   العلم،  ون  هن   ث)ر من الن س ال يعرفون، ال يعرفون 

الع مة ال ) رون شيء إال القل)  الن  ر، األمور التي عرف  من ال )ن ب لضرور ، لكن  ث)ر من ط   العلم 
يعلمه إال تج ه )تر   في  ث)ر من المس ئ ، هذا التر   هو التش به، والقرآن فيه متش به، التش به ال يعلمه أح ، ال 

، فمث  هذا ل متح ن واالبت ء، المتش به الذي ال يعلمه  ث)ر من الن س الح مة من وجو ه في -ج  وع -هللا 
الشرع ال لخل  في الشرع أو اضطرا  فيه، ال، لكي )جته  الن س في معرفته، وتم))ز ح له من حرامه فتعظم 

المتش به الذي ال يعلمه إال هللا عل  خ ف في الوقف، قلن    األجور، وبهذا )تخرج العلم ء، أم  م  في القرآن من
ذع ن اإلنس ن، واستس م  عل  القو  األكثر أنه ال يعلمه أح ، المتش به، لكي )ختبر م ى إيم ن اإلنس ن، وا 
اإلنس ن، وانقي   اإلنس ن، خ ص م  تعرف م  تعرف، وش الم نع؟ يعني بعض الن س ي  بر يقو   إنه يعرف 

 يء، وهو مس )ن روحه التي ب)ن جنبيه م  ) ري وش هي؟ م  يملك من أمره  شيء.   ش
ذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب(( القل  بمنزلة الملك، والجوارح أعوان لهذا الملك، فإذا   ن الملك  ))وا 

ذا   ن الملك ف س  وجه األعوان إل  م  يفس   ))إذا صلحت ويضر ص لح وجه هؤالء األعوان إل  م  يصلح، وا 
ذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب((  ، نعم.صلح الجسد كله، وا 

نا أرنبا  بمرج الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها جقال: أنف -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك 
 قبله.بوركها وفخذيها، ف -صلى هللا عليه وسلم-فأتيت أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول هللا 

 أعيوا. لغبوا:
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

يعني أثرن ه ، وهذا )   عل  أنهم  "قال: أنفجنا أرنبا " -عليه الص   والس م-خ  م النبي  وعن أنس بن مالك""
ن مجموعة أث روا هذه األرن  لم  سمع  بجلبتهم أو سعوا إل  إث رته ، أنفجن  يعني أثرن ه  أرنبً ، وهي الح)وا

يعني تعبوا  "فلغبوا"إل راكه  وص) ه ، سع  القوم أسرعوا ر ضوا إل)ه   "بمر الظهران، فسعى القوم"المعروف 
َنا ِمن لُُّغوٍب{وأع)وا  ألنه م  زا  صغ)ر، والصغ)ر أسرع  "وأدركتها"يعني إعي ء وتع   [( سور  ق19 ] }َوَما َمسَّ

وش ع قة أنس ب بي طلحة؟ نعم زوج أمه  بها أبا طلحة" "فأتيتأمس ه   "فأخذتها"حر ة من الكب)ر، يقو   
ال   ن ب  روه  ب لس ح  "فأتيت بها أبا طلحة فذبحها" "فأتيت بها أبا طلحة    عل  أنهم ليس معهم س ح وا 

استق  به  أنس مع أنهم  لهم سعوا، وهي مم  )ب ح، ومن سبق إل  مب ح فهو أحق به، يعني لو أن   فذبحها"
لة ونزهة مع أوال ك وأعجبك م  ن وجلس  فيه ليس ألح    ئنً  من   ن أن يقو    قوم عن هذا ط لع في رح

الم  ن، إال إذا   ن يملكه، لكن إذا   ن مب ح أرض م)تة ليس  ألح  فليس ألح    ئنً  من   ن أن يقو  لك  قم 
ل  هذه األرن  ف  ر ه  عن هذا الم  ن؛ ألنك سبق  إليه، فمن سبق إل  مب ح فهو أحق به، أنس سبق إ

وأمس ه  وسلمه  لزوج أمه فذبحه ، هذه ال ب  من تذ )ته ، ال تح  إال ب لتذ ية، إال لو   ن  ص)  مص)  ، عل  
والذبح ي ون بقطع.. عن ن  أربعة أشي ء، الو ج)ن والحلقوم والمريء، ال ب   "فذبحها"م  سي تي في  ت   الص)  



"فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول ة تكفي؟ ث ثة من أربعة تكفي من األربعة أو ث ثة  من األربع
من الذي بع ؟ الضم)ر يعو  إل  أقر  مذ ور، وهو أبو طلحة، ومن  بوركها" -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ح  ص حبه ؟ من الذي يملكه  اآلن؟ أنس، الذي يملكه  أنس، فلع  أب  طلحة عرف أن أنس ال ي ره ذلك، ب  ي
فقب  اله ية، وهي ه ية من مسلم  بوركها وفخذها، فقبله" -صلى هللا عليه وسلم-"فبعث إلى رسول هللا ذلك 

  ال لعظيم، والمه ا  شيء يس)ر، ف   عل  أن المه ى إليه يقب  اله ية ولو   ن  حق)ر  في نظره، وال يع)به  
، لقيه شخص ق    عن ي -رحمه هللا-خص توفي واح  من العب   لقيه ش تحقرن ج ر  لج رته  ولو فرسن ش  ((

لك ه ية ي  أب  ف ن، وين هي؟ ق    تجي إن ش ء هللا، من الغ  عن ي لك ه ية ط)  خ)ر، مقبولة ي  أبو ف ن، 
ذا هي إيش هي؟ م  هذه اله ية؟ مسواك أعوج، يقو   أن  في أو  األمر قل ..،  من ال)وم الث ل  ج   اله ية وا 

لك ه ية عن ي لك ه ية، وفي النه ية مسواك أعوج، لوال الحي ء   ن رم)ته وهو يشوف، ج مله  ث ثة أي م عن ي
ووضعه في مخب ته، في ج)به، يقو   وأن  في طريقي ح سب  نفسي، قل   هذا رج  أه ى لك شيء، وأن  ليس 

تع  وال تحص ،  الذي خلقك ورب ك بنعمه، وتتقل  في نعمه التي ال -ج  وع -لك عليه أ ن  حق، وهللا 
ويرتفع له من أعم لك م  هو أعوج، يعني ه     األعم   التي يعمله  المسلم مستقيمة عل  مرا  هللا ومرا  

؟ يقو   من أن ؟ أن  م  لك حق عليه وال معروف، يعني إن أجبته بجزاك هللا -عليه الص   والس م-رسوله 
، -عليه الص   والس م-  مرا  هللا وعل  مرا  رسوله خ)ر بع  ط) ، لكن أن  مخلوق له ف تحقق عبو ية عل

}اتَُّقوا  فيصع  من أعم لك م  هو أعوج، غ)ر مستقيمة عل  مرا  هللا ومرا  رسوله، وهذا مح سبة، مح سبة للنفس
َمت  ِلَغٍد{ ٌس مَّا َقدَّ َتنُظر  َنف  نفس م" ألن المح سبة يقو   "ح سبوا أ -رضي هللا عنه-عمر  [( سور  الحشر39 ] َّللاََّ َول 

، وينش  عنه  ع م تكرار م  وقع من خط ، يعني لو تتصورون شر ة مثً  -ج  وع -)نش  عنه  مراقبة هلل 
 برى، شر ة من الشر    الكب)ر  م  ف)ه  مح سب)ن وال شيء، أموا  تطلع وأموا  ت خ ، وبع  عشر سن)ن وش 

هم مح س  في    شهر يق م تقرير ص روا عل  ب)نة، تص)ر النت)جة؟ م  ) رون وش النت)جة؟ لكن لو عن 
والمسلم لو    ل)لة    م  أوى إل  فراشه ق    أن  صنع   ذا، وصنع   ذا، وصنع   ذا من الواجب  ، 

ون م عل  م  حص  منه يعني  -ج  وع -وصنع  من المستحب  ، وصنع  من المحرم  ، وت   إل  هللا 
ب  منه ؛ لي ون اإلنس ن عل  ب)نة، والذي أ ى إل  هذا الك م هذا الرج   ص ر عل  خ)ر عظيم، ف لمح سبة ال

العظيم، أعظم من وطئ عل  األرض )ه ى له فخذ أرن  فقبله، ف   عل  إب حة أك  األرن ، يعني )جوز أك  
األرن ، وج ء في ح )  ضع)ف في النهي عن أكله  ألنه  ت مي، وش ت مي؟ وش معن  ت مي؟ تحيض، لكن 

ر ضع)ف، وع مة أه  العلم عل  جوازه ، ع مة أه  العلم عل  جواز أك  األرن ، وبعض المبت عة مش بهة الخب
لل)هو  ال ي كلون األرن ؛ ألن ال)هو  ال ي كلون األرن ، وهؤالء ش بهوا ال)هو  ف  ي كلون األرن ، ولذا ابن 

 يه عل  طريقة مت خري الم لكية، م  بطوطة لم   خ  أصفه ن وابن بطوطة م لكي المذه ، لم  صل  أرس  )
ال..، أرس  ) يه، ف تهموه ب لتشيع؛ ألن الرافضة ال يقبضون، اتهموه ب لتشيع، ف ختبروه  قبض ) يه عل  ص ره وا 
ب ي شيء؟ ب ألرن ، ق موا له أرن ، ق لوا  سبح ن هللا شيعي ي ك  أرن ، ق    ال أن  م  أن  بشيعي، ق لوا  شفن ك 

 يك، ق    إحن  م لكية م  نقبض، هذا معروف عن  مت خري الم لكية، ف لشيعة والرافضة ال م  تقبض ترس  )
 ي كلون األرن ، ومن قبلهم ال)هو ، نس   هللا الس مة والع فية، فهذا فيه  ل)  عل  إب حة األرن ، نعم.



فرسا   - عليه وسلمصلى هللا-قالت: نحرنا على عهد رسول هللا  -ارضي هللا عنه-وعن أسماء بنت أبي بكر 
 ونحن في المدينة. :فأكلناه، وفي رواية

أن رسول هللا صلى عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر األهلية،  -مارضي هللا عنه-وعن جابر بن عبد هللا 
 وأذن في لحوم الخيل.

حمار عن ال -صلى هللا عليه وسلم-ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل، وحمر الوحش، ونهى النبي 
 األهلي. 

في الحمر األهلية  ناخيبر وقعيوم وعن عبد هللا بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان 
وال  ،أن أكفئوا القدور :-صلى هللا عليه وسلم-فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول هللا  ،فانتحرناها

 تأكلوا من لحوم الحمر شيئا .
 لحوم الحمر األهلية. -صلى هللا عليه وسلم-قال: حرم رسول هللا  - عنهرضي هللا-وعن أبي ثعلبة 
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

صلى هللا -"قالت نحرنا على عهد رسول هللا ذا  النط ق)ن زوج الزب)ر أم عب  هللا  "وعن أسماء بنت أبي بكر"
صل  هللا عليه -رن  فرسً  عل  عه  رسو  هللا نح فرسا  فأكلناه، وفي رواية: ونحن في المدينة" -عليه وسلم

ف كلن ه، قو  الصح بي  فعلن  أو  ن  نفع  له ح م الرفع عن  أه  العلم، ال سيم  إذا أض فه إل  العه   -وسلم
فرسً  ف كلن ه، وهذا عن  أه  العلم )ثب   -صل  هللا عليه وسلم-النبوي  م  هن ، نحرن  عل  عه  رسو  هللا 

إم  أن تكون  -عليه الص   والس م-ريرية، وهي إح ى وجوه السنن؛ ألن السنن المض فة إل  النبي ب لسنة التق
من الفرس، أو تقريرية ب ن  -عليه الص   والس م-قولية   ن يقو   ال ب س ب ك  الفرس، أو فعلية ب ن ي ك  

 )ؤ   الفرس وال )ن ر.
، ق  -عليه الص   والس م-أقرهم النبي  فرسا  فأكلناه" -صلى هللا عليه وسلم-"نحرنا على عهد رسول هللا 

يقو  ق ئ   النبي م  أطلع عل)هم، م  أطلع، أواًل  هذا فرس إذا ذبح في الم )نة    ب) ري؛ ألن البل  صغ)ر، 
لقرآن األمر الث ني  أن هذا وق  تنزي ، لو   ن مم  يحرم أكله لنز  القرآن بتحريمه، ولذا يقو  ج بر   ن  نعز  وا

ولم  -عليه الص   والس م-)نز ، ولو   ن ش)ئً  مم  )نه  عنه لنه  عنه القرآن، ف ونه نحروه عل  عه  النبي 
)ن ر عل)هم، أيضً  القر  ب)ن ب)  أبي ب ر الص )ق وأسر  أبي ب ر واألسر  النبوية واضح، يعني م  يم ن أن 

وفي " -عليه الص   والس م-ب ر وال يطلع عليه النبي  )ذبح شيء في ب)  أبي ب ر، أو من أح  أفرا  أسر  أبي
 ."ونحن في المدينة :رواية
 نهى عن لحوم األحمر األهلية" -عليه الصالة والسالم-أن النبي  -رضي هللا تعالى عنهما-"عن جابر وهن  

  يعتريه من وأذن في لحوم الخ) ، ح )  ج بر صريح في إب حة لحوم الخ) ، إذا   ن ح )  أسم ء يعتريه م
م  عرف وال رأى، وال بلغه، والمعتم  عن  أه  العلم أن  -عليه الص   والس م-قو  بعضهم  احتم   أن النبي 

عليه الص   -مث  هذا له ح م الرفع، لكن أصرح منه أذن في لحوم الخ) ، ه  يم ن أن يقو  ق ئ   إن النبي 
"ولمسلم وحده قال: أكلنا أذن، ف   عل  إب حة لحوم الخ)  م  عرف وال  رى، ال م  يم ن، هو الذي  -والس م

 عن الحم ر األهلي. -عليه الص   والس م-ونه  النبي  زمن خيبر الخيل، وحمر الوحش"



فهذه النصوص ت   عل  إب حة لحوم الخ) ، وق   بهذا أكثر أه  العلم؛ ب ن لحم الخ)  مب ح، ومثله حمر 
أك  لحوم الخ) ، وأيضً  هو مروي عن اإلم م م لك، والمحقق عن  الحنفية عن  الوحش، الحنفية ق لوا  ب راهة 

-المت خرين أن الكراهة هذه للتحريم، يعني يحرم أك  لحوم الخ)  عن  الحنفية، ط)   ل)لكم ي لحنفية؟ ق لوا  هللا 
َكُبوَهاامتن بر و  الخ)   -ج  وع  ِبَغاَل َوال َحِميَر ِلَتر  َل َوال  فلو   ن  مم  )ؤ   م   [( سور  النح 9 ] {}َوال َخي 

جمع  مع الحمر الخ)  الحم)ر البغ   تجمع وتس ق بمس ق واح ، أواًل  معروف عن  أه  العلم أن االست ال  
ب اللة االقتران و اللة االقتران ضعيفة، )بق  أقوى م  عن هم االمتن ن ب لر و  والتزين، ولو   ن  مم  )ؤ   

له ؛ ألن األك  أعظم وجوه االنتف ع، ه  هذا مطر ؟ أن األك  أعظم وجوه االنتف ع فلو   ن  لك ن االمتن ن ب ك
تؤ   المتن ب كله ، م  امتن بر وبه ، هم يقولون هذا، لكن هذا ال يطر ، الغنم وش أعظم وجوه االنتف ع به ؟ 

عظم نفع؟ الر و ، ر وبه  أعظم األك ، وذلك م  يمتن بم  هو أعظم من األك ، لكن الخ)  تر   وتؤ   أ)هم  أ 
في االنتف ع من أكله ؛ ألن لحمه  أق  من مستوى لحم غ)ره  مث  اإلب  والغنم والبقر، من جهة، وأيضً  
استعم له  مر و  أفض  من غ)ره ، ولذلك يمتن به  عل  أس س أنه  مر و ، وال يمتن به  عل  أس س أنه  

ن   ن  م كولة، ولذا اإلنس ن ي ن   ن فيه صف   أخرى، نعم لو تصورن  أن م كو ، وا  م ح ب برز م  فيه، وا 
شخص خط)  من أخط  الن س ويقو  الشعر، لكن صفة الخط بة أقوى، )ترجم في طبق   الخطب ء أو في 
طبق   الشعراء؟ الخطب ء، لكن الع س لو   ن ش عر ب رع وخط بته م  له  زو  مث  غ)ره، )ترجم في طبق   

هذا فيم  لو   ن مفسر وعن ه شيء من الفقه )ترجم في طبق   المفسرين، لو   ن فقيه  الشعراء، وق  مث 
ومش رك في التفس)ر وه ذا، ف   إنس ن ) رج فيم  )تم)ز به أكثر من غ)ره، وهن  ب لنسبة للخ)  ر وبه  أفض  من 

عل  سب)  االطرا ، ليس أكله ، وقولهم أيضً  بع   إن األك  أعظم وجوه االنتف ع صحيح، لكن )بق  أنه ليس 
عل  سب)  االطرا ، لو ق ر أنك في مف ز  واحتج  لألك ، يعني معن  ضرور  بح)  تمو ، احتج  لألك  
واحتج  إل  قطع هذه المف ز ، ه  تقو   وهللا أنحر الفرس وآكله وأتغ ى وأتعش  واست نس والر و  يحله  هللا؟ 

أشوف أنظر، ف لمس لة م  هي مطر   أن األك  أعظم من غ)ره أو تقو   ال أتع ى هذه المف ز  ثم بع  ذلك 
في آخر  -ج  وع -ب ستمرار، ال، ق  تكون الح جة إل  الر و  أكثر من الح جة إل  األك ، ولذا لم  امتن 

َعام ا َفُهم  َلَها مَ سور  ي س)ن  ِديَنا َأن  َنا َلُهم  ِممَّا َعِمَلت  َأي  ا َأنَّا َخَلق  َها َرُكوُبُهم  *  اِلُكونَ }َأَوَلم  َيَرو  َناَها َلُهم  َفِمن  َوَذلَّل 
َها َيأ ُكُلوَن{ ق م الر و  عل  األك ؛ ألن الر و  أحي نً  ي ون أهم من األك ، أن  اآلن  [( سور  )ررس96 -93 ] َوِمن 

ال تبي تقف، وأن  تبي ت تعش ، في طريق ومعك خمس)ن ري   م  معك غ)ره ، السي ر  تحت ج إل  بنزين وا 
تتعش  أو تعبي بنزين؟ تعبي بنزين تتعش  وتجلس، م  هو بصحيح، لكن لو ق ر أن هن ك ضرور  تبي تمو ، 
ال ت ك  ي  أخي أهم، الر و  )نح ، فليس بمطر  أن األك  أعظم وجوه االنتف ع من    وجه في    ظرف وفي 

حة أك  لحوم الخ) ، والبغ  ج ء النهي    زم ن، فقولهم مرجوح، واأل لة ال إش    ف)ه  وهي صريحة في إب 
عنه   لحم ر، في خ)بر نه  عن أك  لحوم الحمر األهلية وعن البغ  ، وهو متول  ب)ن الخ)  والحم ر، ب)ن 

 مب ح ومحظور، ف لذي )تول  ب)ن مب ح ومحظور يغل  فيه ج ن  الحظر من ب   اتق ء الشبهة، وهذا فيه نص.
قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم  -رضي هللا تعالى عنه-ى "عن عبد هللا بن أبي أوفيقو   

صلى هللا عليه -خيبر وقعنا في الحمر األهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول هللا 



ليه ع-وج ء النهي عنه ، نعم ونه  النبي  : أن أكفئوا القدور، وال تأكلوا من لحوم الحمر األهلية"-وسلم
عن لحوم الحم ر األهلي، وهن  اكف ء الق ور التي غل  به ؛ ألن م  في هذا الق ر من س ئ   -الص   والس م

خ ل  هذا اللحم المحرم، وج ء التصريح ب نه  رجس، ف   عل  أنه  محرمة األك  ألنه  رجس، نجسة، و  ن  
عليه الص   -في وصفه  -  وع ج-مب حة، قب  خ)بر   ن  مب حة،   ن  مب حة ثم حرم ، في قوله 

ِهُم ال َخَبَِئَث{  -والس م ُم َعَلي  ال خب) ؟  [( سور  األعراف359 ] }َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيِ َباِت َوُيَحرِ  ط)  الحم ر ط)  وا 
ال خب) ؟ )وم   ن ح   ط)  )وم ص ر  ج ء الوصف ب نه رجس فهو خب) ، ط)  قب  تحريمه بل)لة ط)  وا 

ال معنوي؟ يعني هذه اآللة لزي  من الن س ح  ، سرقه  حرام خب) ؟  نعم ه  التحل)  والتحريم وصف حسي وا 
منه عمرو فص ر  حرام، تغ)ر  حقيقته ؟ م  تغ)ر ، ط)  ن تي إل  الحم ر أمس ح   وال)وم حرام هذا الواقع، 

من األص  هي خب)ثة حرم  )وم خ)بر قب  ذلك ح  ، يعني قب  التحريم   ن  ط)بة ثم ص ر  خب)ثة أو 
وأج)ز  للح جة إل  أكله ؟ أو استمر  ط)بة ومنع  للح جة إل)ه  في الر و ؟ يعني ه  تغ)ر  حقيقته  وانقلب  
من  ونه  ط)بة إل  خب)ثة؟ نعم؟ أو نقو   إن التحريم والتحل)  وصف معنوي والط)  والخب)  وصف ن معنوي ن 

لو عرضن  هذا عل  اآلية قلن   حرام، ألن النبي يحرم الخب ئ ، أيضً ؟ نعم؟ إذا قلن    س  الحج م خب) ، و 
احتجم وأعط  الح جم ص ر  أجر  )جوز  -عليه الص   والس م-وج ء األمر بإطع مه الن ضح، لكن النبي 

ذا   ن معنويً   ار مع التحل)   أكله ، أجرته، ف لخب  والط)  ق  ي ون وصف حسي وق  ي ون وصفً  معنويً ، وا 
حريم  م  في اآلية، وق  تكون هذه الع)ن التي   ن  مب حة ثم ص ر  محرمة ق  تكون في أو  األمر ط هر  والت

ط)بة، ثم سلب  الط)  والطه ر  ب لتحريم، يعني مثلم  ج ء في الخمر أنه  لم  حرم  سلب  المن فع، وهذا قو  
ل ية، وعل     ح   الحم ر األهلي حرام،  لجمع من أه  العلم، انتقل  ع)نه  من  ونه  ط)بة إل  خب)ثة تبع ً 

بخ ف حم ر الوحش، حم ر الوحش  أكلن  زمن خ)بر الخ)  وحمر الوحش، وأيضً  اصط  وا حم ر الوحش، 
في آخر عمره، في حجة الو اع، وأك  من ذلك، وم  في مش لة، وفي ع م  -عليه الص   والس م-وأه وا للنبي 

حش، اإلش    في الحم ر األهلي، وج ء في الخبر  "أكل  الحمر أفن)  الحمر" الفتح، ف  إش    في حم ر الو 
و  ن  مر و  الن س في ذلك الوق ، فنهي عن أكله ، وعل     ح   الحمر األهلية حرام عن  الجمهور، ومنهم 

، ال ت كلوا من من يقو   ب راهته ، لكن مم  )   عل  التحريم "أكفئوا الق رو" يعني م  ي في إن م بس م  ت كلون 
 لحمه ، هذا مب لغة في تحريمه ، ف لقو  المحرر والمحقق  إنه  حرام.

لحوم الحمر  -صلى هللا عليه وسلم-"حرم رسول هللا ح )  أبي ثعلبة الخشني جرهم أو جرثوم الخشني، ق    
لمنع منه  عل  ث   صيغ عن  م حرم وال ت كلوا، عن ن  حرم وعن ن  ال ت كلوا، وعن ن  نه ، يعني ج ء ا األهلية"

والث لثة     وال ت كلوا من لحوم الحمر((عن الحم ر األهلي، والث نية   -صل  هللا عليه وسلم-األول   نه  النبي 
نهي صريح، واألص  في النهي التحريم، وي   عليه    ال ت كلوا((، فقوله  -صل  هللا عليه وسلم-حرم رسو  هللا 

صل  هللا عليه -ومث  "حرم" نه  رسو  هللا    ال ت كلوا((" ومث   -هللا عليه وسلم صل -قوله  "حرم رسو  هللا 
ن   ن من أه  العلم بعض المتكلم)ن يقو   ال )   عل  التحريم حت  )نق   -وسلم عن  ع مة أه  العلم، وا 

الك م ب ط ؛ ألنك الصح بي اللفظ النبوي؛ ألنه يسمع   م فيظنه نهي وهو في الحقيقية ليس بنهي، نقو   هذا 
وع يشوه، وهم أتق   -عليه الص   والس م-تتح   عن من؟ عن الصح بة العر  األقح ح الذ)ن ع صروا النبي 



  ال ت كلوا من لحوم ، ويؤي ه -صل  هللا عليه وسلم-الن س، وأورع الن س، فقوله  نه  يق بله حرم رسو  هللا 
 نعم. الحمر ش)ئً ((

 -صلى هللا عليه وسلم-قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول هللا  -ما عنهرضي هللا-وعن ابن عباس 
بيده، فقال بعض النسوة  -صلى هللا عليه وسلم-بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول هللا 

صلى -بما يريد أن يأكل، فرفع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-أخبروا رسول هللا  :الالتي في بيت ميمونة
أحرام هو يا  :يده، فقلت -صلى هللا عليه وسلم-تأكله هو ضب، فرفع رسول هللا  :فقلت ،يده -هللا عليه وسلم

صلى -فاجتررته فأكلته والنبي  :قال خالد ))ال، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه(( :قال ؟رسول هللا
 ينظر.  -هللا عليه وسلم

 جارة المحماة.، وهي الحفض: المشوي بالر المحنوذ
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

 -صلى هللا عليه وسلم-قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول هللا  -رضي هللا عنهما-"وعن ابن عباس 
 "دخلت أنا وخالد بن الوليد"أم المؤمن)ن خ لة ابن عب س  -عليه الص   والس م-زوج النبي  بيت ميمونة"

م)ر هن   خل  هذا فع  وف ع ، والواو ع طفة وخ ل  معطوف عل  الف ع ، أن  هذه وش  خل  أن  وخ ل ، الض
ال م  له مح   موقعه  من اإلعرا ؟ الت ك) ، )جوز حذفه  إذا   ن  لمجر  الت ك) ، يعني له مح  من اإلعرا  وا 

ألنه ال )جوز  من اإلعرا ؟ ضم)ر فص  ال مح  له من اإلعرا ، )ؤت  به للعطف عل  ضم)ر الرفع المتص ؛
 العطف عليه إال بف ص ، ال )جوز العطف عل  ضم)ر الرفع المتص  إال بف ص .

ن علرررررررررر  ضررررررررررم)ر رفررررررررررع متصرررررررررر   وا 
 جج  أو ف صررررررررر  مررررررررر  وبررررررررر  فصررررررررر  )رررررررررر 

 عطفرررر  ف فصرررر  ب لضررررم)ر المنفصرررر  
 فررررررري الرررررررنظم ف شررررررريً  وضرررررررعفه اعتقررررررر 

 

 لمتص .المقصو  أنه هن  )ؤت  ب لضم)ر وجوبً ؛ ليم ن العطف عل  ضم)ر الرفع ا
عليه -بيت ميمونة، فأوتي النبي  -صلى هللا عليه وسلم-"قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول هللا 

بض ، الض  معروف، نعم ال ابة البرية معروفة يعني التي أشرن  إل)ه  س بقً ،  بضب محنوذ" -الصالة والسالم
فأهوى إليه  -مشوي عل  الحج ر - بضب محنوذ "فأوتيوقسن  عل)ه  الصقنقور في وجه؛ ألن هذا مقي س الشبه 

"فأهوى إليه لي ك  من هذا الض ،  -عليه الص   والس م-م  النبي  "-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
بيده ليأكل، فقال بعض النسوة الالتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ال يعلم الغ) ، م  ) ري وش هو  -عليه الص   والس م-الرسو   ا يريد أن يأكل"بم -صلى هللا عليه وسلم-
 هذا؟ إنم  لحم ق م في  ار مسلم)ن، واألص  فيه الح  ف هوى لي ك ، ولذا الذي يق م 

ألن األص  في ب)و  المسلم)ن أنه  ال ت ك  إال الح  ، لكن إذا غل   عنه، )ؤ  ، في ب)و  المسلم)ن ال يس  
 -صلى هللا عليه وسلم-"فأهوى النبي  ن الح   وغ)ر الح   يس  ظنه أن هؤالء ن س متس هل)ن ي كلو عل  

بما يريد أن  -صلى هللا عليه وسلم-بيده إليه فقال بعض النسوة الالتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول هللا 
بطريقة غ)ر م شوفة، أن  م  ت ك  يعني أن  لو   ن عن ك شيء م  ت كله، تتقزز منه، و..... ج ء هذا  يأكل"

مثً    تش ، م  ت ك  م )ون)ز، م  ت ك ..، ف  خ  مع أشي ء بح)  ال تراه فتخبر عنه، تقو   ي  أخي ترى هذا 



الطع م الذي بت كله اآلن فيه هذا الشيء التي تكرهه، وهذا من النصيحة؛ ألنه لو علم فيم  بع ، يم ن )خرجه، 
صلى هللا عليه -"فقال بعض النسوة الالتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول هللا ر ف ن  من ب   النصيحة تخب

عليه الص   -ألنه م  رأته، هي زوجته  "هو الضب"تس   ت كله  بما يريد أن يأكل، فقلت: تأكله؟" -وسلم
"هو ضب  ي ك  الض ، و  نه  هي أيضً  تكرهه وتع فه، -عليه الص   والس م-لكن م  رأ  النبي  -والس م

-الرسو   "))ال((يده فلم يأكل، فقلت: يا رسول هللا أحرام هو؟ قال:  -صلى هللا عليه وسلم-فرفع رسول هللا 
ال يحرم م  أح  له هللا، هو ح  ، لكن فرق ب)ن  ون النفس تع ف، و ون النفس تحرم،  -عليه الص   والس م

رم اللبن؟ م  ي ك  التمر ه  نقو   إنه  يحرم التمر؟ يعني بعض الن س م  يشر  اللبن، ه  نقو   إن ف ن يح
يده فلم يأكل،  -صلى هللا عليه وسلم-"فرفع رسول هللا ال،  ون النفس م  تقب  هذا الطع م ال يعني أنه حرام 

" هن ك م كوال  برية ((ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ))الفقلت: يا رسول هللا أحرام هو؟ قال: 
ن س يعتبرونه  من أفض  األطعمة ومن ألذه ، ولو عرض  عل  بعض الن س يم ن يقيء إذا رآه ، نعم وبحرية أ

يعني م  اعت   عل  رؤيته فضً     ولكنه لم ي ن ب رض قومي ف ج ني أع فه((وال يعني أنك تكره ش)ئً  فتحرمه 
ي ك  الض ، لكن  ونه ال ي كله ال  عن أكله، وم  زال  الوقفة موجو   عن   ث)ر من الن س،  ث)ر من الن س م 

هن ك تصرف   من الض  تجع  اإلنس ن )توقف في أمره نفسيً  م  هو بح م    ف ج ني أع فه((يعني أنه حرام 
شرعي، الح م الشرعي هن ، الح م الشرعي في هذا الح ) ، لكن بعضهم )ذ ر أشي ء أشبه ب ألس ط)ر عن 

خ ل  بن  قال خالد: فاجتررته" ))فأجدني أعافه(()توقفون في أكله "الض ، وهذا )زي  عن  بعض الن س الذ)ن 
أشجع الن س،  م  ج ء في البخ ري، أشجع  -عليه الص   والس م-الول)  س)ف هللا، ترى الشج عة الرسو  

خ ل   الن س، لكن ذ ر العلة في  ونه ع ف هذا الطع م؛ ألنه م  اعت  ه وال رآه وال أك  وال..، فهو يع فه، شج عة
ألنه سمع أحرام هو؟  ينظر" -عليه الصالة والسالم-"فاجتررته وأكلته والنبي تن ول  مث  هذا الطع م، يقو   

ق    إذًا م  فيه إش   ،  ون اإلنس ن يع ف م  عل)ن ، يعني أمر ع  ي جبلي سه ، لكن الك م في    ال((ق    
ف    ينظر" -صلى هللا عليه وسلم-رته فأكلته والنبي "فاجتر ق    ه  ،    ال((الح م الشرعي، أحرام؟ ق    

ثم  عم     ال((هذا عل  جواز أك  الض ، من السنة التقريرية، أقره، أواًل  السنة القولية أحرام هو؟ ق    
ب لسنة التقريرية رأى خ ل  بن الول)  ي ك  ولم )ن ر عليه، ف   عل  إب حته، و رهه بعض أه  العلم؛ ألنه ج ء أنه 

ن األمم الممسوخة، ج ء م  )   عل  أنه من األمم الممسوخة، لكن هذا ليس بصحيح؛ ألن الممسوخ ال نس  م
-له، ف   هذا الح )  عل  جواز أكله، وأن الكراهية الجبلية ال  خ  له  في التشريع، و   أيضً  عل  أن النبي 

وعل   -عليه الص   والس م-ر عن النبي ال يعلم المغ)ب  ، وأنه ق  )خف  بعض األمو  -صل  هللا عليه وسلم
غ)ره من ب   أول ، فإذا أك  الشخص وال يعلم ق  م له لحم فظنه لحم في غ)ر ب   المسلم)ن ق م له لحم فغل  
عل  ظنه أنه لحم غنم، فب ن من المحرم  ، من الممنوع  ، األص  أن يس   م   ام في ب   غ)ر المسلم)ن، 

  يس   إال إذا عرف عن هؤالء أنهم أه  تس ه  فيس لهم، إذا اشتبه عليه طع م بطع م أم  في ب   المسلم)ن ف
ف ق م عليه، سئ  بعضهم عن الذي )خف  عليه لحم اإلب ، ف ج   ب ن الذي )خف  عليه لحم اإلب  من غ)ره من 

ا   ن مفروم، يح  مع اللحوم هذا رج  مغف ، نعم لو   ن اللحم بتم مه بعظ مه ب جزائه يم ن التفريق، لكن إذ
الفطور في رمض ن سنبوسة ف)ه  لحم مفروم لحم إب  يم ن التفريق ب)نه وب)ن لحم الغنم؟ ف ست رك عليه الس ئ  



فق    ي  الش)خ إذا   ن مفروم؟ ق    ال أع  السؤا ، إذا خفي عليه مث  هذا وأك  لحم مفروم لحم إب  وصل ، 
ذا لم لحم  اإلب  عل  القو  الصحيح ن قض للو  ذا احت ط لنفسه وس   أول ، وا  ضوء، عليه أن يع)  الص  ، وا 

بم  )ري  أن ي ك ، ه  )لزم  -صل  هللا عليه وسلم-يس   ه  )لزم إخب ره أو ال )لزم؟ هن  ق ل   أخبروا رسو  هللا 
ن أرا  أن إخب ره أو م  )لزم؟ ألن الح م صريح، يعني أن  تري  أن ت ك ، ت ك  شيء مبط  لعب  تك، ومثله م

يشر  مثً  في نه ر رمض ن )ج  إخب ره، م  يق    هذا مس )ن ن سي أطعمه هللا وسق ه اتر وه، ال ال )ج  
إخب ره، لكن شخص موسوس نز  عليه شيء رط ، وتر   ه  هو نجس أو ط هر؟ )بي )روح يس   ال ال مث  

 هذا م  يقب ؛ ألن األص  الطه ر ، نعم.
 سبع غزوات نأكل الجراد.  -صلى هللا عليه وسلم-قال: غزونا مع رسول هللا  وعن عبد هللا بن أبي أوفى

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
سبع  -صلى هللا عليه وسلم-قال: غزونا مع رسول هللا  -رضي هللا عنه-"وعن عبد هللا بن أبي أوفى 

ه  )لزمه تذ )ته أو )ؤ   ولو   ن  الجرا  نق  اإلجم ع عل  ح  أكله، أكله ح  ، لكن غزوات نأكل الجراد"
م)تً ؟ ولو م   حتف أنفه؟ منهم من يقو   ال )ؤ   إال إذا م   بسب ، لكن إذا م   حتف أنفه ال )ؤ  ، لكن 

  أحل  لن  م)تت ن و م ن، ف م  الم)تت ن ف لحو  والجرا ، قو  جمهور أه  العلم وهو الذي )   عليه ح )   
)   عل  أن الجرا  )ؤ   ولو   ن م)تً ، والسب  في هذا أنه ليس فيه  م، ليس فيه   ((وأم  ال م ن ف لكب  والطح 

نفس س ئلة؛ ألن الذبح والتذ ية من أج  أن )خرج ال م، وهذا م  فيه  م، ف  يحت ج إل  تذ ية، ولذا ج ء في 
نه )ؤ  ، لكن إذا   ن الجرا  ف  يحت ج إل  تذ ية، هذا األص  في الجرا  أ   أحل  لن  م)تت ن و م ن((الح )   

ض ر، يقولون  جرا  األن لس عمومً  فيه م    س مة فه  )ؤثر هذا عل  الح م؟ )بق  الح م الجرا  ح  ، لكن 
الض ر حرام؛ ألنه ال )جوز لإلنس ن أن ) خ  في جوفه م  يضره، فلكونه ض ر يحرم من هذه الح)ثية، وي ون 

سم، أو أطعم السم، وهذا مث  م  يفعلون الزراعة وغ)رهم )رشونه ب لمب) ا ، التحريم ط رئً   م  لو رش الجرا  ب
فإذا ثب  أنه ض ر ألنه تن و  من هذا المب)  يحرم من هذه الح)ثية،  م  يحرم غ)ره من المب ح  ، غ)ره من 

 المب ح   إذا ترت  عليه ضرر يحرم، نعم.
وعليها لحم دجاج،   فدعا بمائدة -هللا عنه رضي-بي موسى الجرمي قال: كنا عند أ ضربم بن مدهوعن ز 

-فقال: هلم فإني قد رأيت رسول هللا  ،فتلكأ ،هلم :فقال له ،أحمر شبيه بالموالي من بني تيم هللافدخل رجل 
 يأكل منه. -صلى هللا عليه وسلم

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
األشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج،  "ابن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسىإيش؟  "وعن زهدم"

 "من بني تيم هللا أحمر"تيمي، يعني من قوم من؟ أشهر الصح بة من هو؟ أبو ب ر  فدخل رجل من بني تيم هللا"
يعني لونه أحمر، شبيه ب لموالي، شبيه ب ألع جم؛ ألنهم تكثر ف)هم الحمر ، وأم  العر  تكثر ف)هم السمر ، فهذا 

"شبيه عر  ألنه أحمر، فشبهوه ب لموالي؛ ألن الموالي ي ثر ف)هم األع جم ي ثر ف)هم الحمر  متم)ز من ب)ن ال
وهذا من ب   التعريف، يعني ه  يظن أنهم ق لوا  شبيه ب لموالي ألنه رج  مترف، وهذه صفة ذم،  بالموالي"



ع، من بني تيم هللا، وحمرته هذه بسب  الترف، ولذا تر   في أك  ال ج ج، أو مجر  وصف   شف، هذا الوض
 وهذا لونه، ويشبه الموالي في ألوانه، هذا مجر  وصف   شف، وليس المرا  من ذلك ع)به وال ش)نه.

أ نو، فهذه  لمة ) ع  به  الشخص، وتلزم صيغة واح   للمذ ر وللمؤن  وللمثن  وللجمع،  "فقال له: هلم"
ي ان، هلم ي  الهن ان، هلم ي  الهنو ، هلم ي  الرج  .. إل  ومنهم من ق    تط بق هلم ي  زي ، هلم ي  هن ، هلم ي  ز 

آخره، ومنهم من يقو  ب لمط بقة، يقو   هلم، وهلمي وهلم  وهلموا، يط بق عل     ح   هذه  لمة تستعم  في 
 ج تر  ؛ ألن الم ئ   عل)ه  لحم  ج ج، وسب  هذا التلكؤ وهذا التر   ألن ال ج "فتلكأ" عو  اإلنس ن وطل  قربه 

أحي نً  ي ك  النج س  ، فتجع  اإلنس ن )تقزز من أكله، ي ك  النج س   ويشر  منه ، وال )تر   في شيء من 
ذلك، فجعل  هذا الرج  )تلك  ويتر  ، لكن ه  لمث  هذا األمر الط رئ المظنون أثر في الح م الشرعي؟ ليس له 

 أثر في الح م الشرعي.
ف   عل  أن ال ج ج ح  ، ولو   ن  يأكل منه" -صلى هللا عليه وسلم-"فقال له: هلم فإني رأيت رسول هللا 

هذا وصفه، م  يغ)ر من الح م شيء، لكن إذا أك  وت ك ن  أنه أك  وتغ)ر لحمه ب لم كو ، وطرأ عليه الرائحة 
 رائحة النج سة أو شيء الج لة عن  أه  العلم تحبس م   حت  يط)  لحمه ، وسواء   ن  من ال ج ج أو من
غ)ر ال ج ج، هذا أمر ط رئ له ح مه الخ ص، ورؤبة بن العج ج الش عر المعروف ي ك  الف ر وال ي ك  
ال ج ج، لم ذا؟ يقو   الف ر م  ي ك  إال البر والسمن، م  ي ك  الف ر إال البر والسمن، و ج ج م ي ك ....... لكن 

فن  أن ال ج ج ي ك  النج سة، وعرفن  من ه  هذا )ؤثر في..، مث  هذا الك م يع رض به نصوص؟ ال ولو عر 
طبعه  أنه  ت ك ، لكن إذا أكل  وأثر هذا في لحمه  تحبس، وتطعم الطع م الط)  حت  يط)  لحمه ، وق  مث  
هذا في غ)ره  مم  )ؤ  ، وأم  ب لنسبة للف ر وأي محرم من المحرم   لو حبس العمر  له عل  السمن والعس  

حرمة، نجس الع)ن، لم ذا؟ ألن نج سته ع)نية، لو   ن  نج سته ح مية أم ن م  ط   لحمه، تبق  ع)نه م
تطه)ره، لكن النج سة الع)نية لو تخلي ال ش يضر  عل  الكل  م ئة سنة يطهر؟ م  يطهر؛ ألن النج سة 

ه نج ست -جل  الم)تة-الع)نية م  تطهر مهم  وج  في تطه)ره ، لكن النج سة الح مية تطهر، لكن )بق  الجل  
ن   ن جزءًا من الم)تة التي نج سته  ع)نية، نعم.  ع)نية أو ح مية؟ ح مية ولذا يطهر ب ل ب غ، وا 

))إذا أكل أحدكم طعاما  فال قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -مارضي هللا عنه-وعن ابن عباس 
 .  لعقها أو ُيلعقها((يمسح يده حتى يَ 

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
))إذا أكل أحدكم طعاما  فال قال:  -عليه الصالة والسالم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-ابن عباس  "وعن

يعني ب قي الطع م الذي في ال) ، )لعقه بنفسه أو ) لعقه غ)ره، أو ) لعقه غ)ره  "يمسح يده حتى يلعقها أو ُيلعقها((
ذلك، وليس ألح  أن ي ره أح ًا مهم    ن، مهم  ممن ال )تقزز من لعقه، ال )تكره وال )تبرم من لعقه، من يط)ق 

قر  منه، إذا   ن  الزوجة ال تط)ق لعق ال)  تكره عل  ذلك الط عة ب لمعروف، إذا   ن الول  ال يط)ق، إذا 
  ن الخ  م ال يط)ق ال ي ره، لم ذا؟ ألن الط عة ب لمعروف، إنم  )لعقه  بنفسه، أو )ترك أح ًا ممن ال ي ره ذلك 

والسب  أن هذا هو ب قي الطع م،  م  ج ء في الب قي الذي في القصعة، تلعق القصعة؛ ألنه ال ) رى في )لعقه ، 
أي الطع م البر ة؟ ه  ي ون في أوله أوفي آخره؟ وأيضً  لئ  )ذه  في أم كن الغس)  شيء له جرم من الطع م، 



، لكن لو   ن عل  ) ه قطعة من الطع م إذا لعقه ولم )بق إال شيء ال جرم له   ل هن مثً  مث  هذا أمر سه 
ال شبهه  وبيغس  ب لمغسلة تروح مع النف ي  ، ال م  )جوز، ال ب  أن )لعقه  والعلة في ذلك أنه ال  حب   رز وا 
) ري يم ن أن هذا الذي في ال)  الشيء اليس)ر هو الذي فيه البر ة، وج ء التعل)  بذلك في الح ) ، وبعض 

ذا، لكن األمر إذا ج ء به الشرع ف    م ألح ، إذا ج ء نهر هللا بط  نهر معق ، الن س يستن ف عن مث  ه
ال بعض الن س بعض أه  الترف ال ي ك  مث  هذا، وال ي ك  اللقمة إذا سقط  منه، وال يشر  اإلن ء الذي وقع  وا 

ليم  م  به  من أذى، وال فيه الذب  ، وق  ج ء األمر ب للعق، واألمر ب ك  اللقمة إذا ط ح ، إذا سقط  منه، ف
) عه  للشيط ن، أيضً  إذا وقع الذب   في إن ء أح  م فليغمسه،    هذا ال أثر له، ب  هذا ع ج ط  نبوي، 

 ف ون اإلنس ن ي ون من أه  الترف.
 رفعررررررررررررر  )ررررررررررررر ي ونفسررررررررررررري تشرررررررررررررتهيه    إذا وقرررررررررررررع الرررررررررررررذب   علررررررررررررر  طعررررررررررررر م

 

، -عليه الص   والس م-م  ج ء عن المعصوم  هذا مث  هذا يع رض به النصوص؟ أب ًا، ف لخ)ر    الخ)ر
 وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (2كتاب األطعمة ) –عمدة األحكام شرح: 

 ب    األض حي
 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر 

 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 ، وغفر له ولشيخنا وللحاضرين:-ىرحمه هللا تعال-قال اإلمام عبد الغني المقدسي 
 باب: الصيد

فقلت: يا رسول هللا إنا بأرض قوم أهل  -صلى هللا عليه وسلم-عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول هللا 
كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم فما يصلح 

ن لم تجدوا  -عني من آنية أهل الكتابي- ))أما ما ذكرتلي؟ قال:  فإن وجدتم غيرها فال تأكلوا فيها، وا 
فاغسلوا وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم هللا عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم هللا 

 .عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل((
 م وب رك عل  عب ه ورسوله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسل

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 باب: الصيد

ب   الص)   اخ  في  ت   األطعمة؛ ألن الص)  مم  يطعم، والب   األص  فيه م  ) خ  معه ويخرج منه، هذا  
ط قه من ب   الحقيقة العرفية، وليس األص ، وحقيقته العرفية عن  أه  العلم م  يضم مس ئ  وفصو  غ  لبً ، وا 

من ب   المج ز  م  يقولون، والص)  مص ر ص   يص)  ص) ًا، ويرا  به اسم المفعو  المص)  أو االصطي  ، 
المص)  اسم المفعو  أو االصطي  ؟ الص)  يطلق ويرا  به اسم المفعو  المص) ، ويطلق ويرا  به فع  الذي 

ِر{ يص) ، الذي هو االصطي   ُد ال َبح  يعني ه  المب ح االصطي   من البحر أو  ( سور  الم ئ  [76]  }ُأِحلَّ َلُكم  َصي 
ُتم  ُحُرم ا{الص)  الذي يحص  عليه من البحر؟  َبرِ  َما ُدم  ُد ال  ُكم  َصي  َم َعَلي  ه  المحرم  ( سور  الم ئ  [76]  }َوُحرِ 

ني ق  يقو   المحرم الص)  أن  ب ص)  وأعطي غ)ري، االصطي   االصطي   أو المحرم الص) ؟ وب)نهم  انف  ك، يع
م  هو محرم المحرم الص)  نفسه، أن  أص)  لغ)ري، وق  يقو  ق ئ   المحرم االصطي  ، نعم المحرم االصطي  ، 

 يص)  غ)ري وأك  أن ، وش الم نع؟ أن  أك  الص)  م  أن  ب ص) ، نعم أ)هم ؟
 طالب:......

ال م  ي ك ؟ ه ه؟   هم ؟ يعني لو وج  ، يعني لو شخص ح   االصطي  ، ط)  إذا ص )  من أجله ي ك  وا 
ن   ن ص  ه ال من  ال م  ت ك ؟ إن   ن ص  ه من أجلك له ح م، وا  غ)ر محرم ص   ص) ، وأه ى إليك ت ك  وا 

لص)  من أجلك له ح م آخر، فه  نقو   إنه يشم  األمرين؟ أو نقو   إنه يشم  االصطي   من وجه، ويشم  ا
وجه؟ يعني ب)نهم  انف  ك وجهي، بمعن  أنه لو ص   الح  ، وأه ى لمحرم، ولم يص ه من أجله ج ز، 



االصطي   ج ئز والص)  ج ئز، ح   يعني م  أحرم، وش اللي يمنعه من الص) ؟ نعم، االصطي   ج ئز والص)  
المنع االصطي   للمحرم ح   أو حرام؟  ج ز لمن لم يص  من أجله وهو محرم، هذا ب لنسبة لوجه الجواز، ووجه

حرام، الص)  لغ)ر من ص  ه، إذا ص)  من أجله حرام؟ فهن ك وجه حرمة ووجه إب حة في    من الص)  
 واالصطي  ، فيطلق عل  هذا وذاك.

 يقو  الح )  األو  
، بن ن شر، عل     وثعلبة مر بن  قريبً ، واسمه جرثوم بن ن شر، أو جرهم أو جرثم "عن أبي ثعلبة الخشني"

صلى هللا -"رضي هللا تعالى عنه قال: أتيت رسول هللا ح   مث  هذا الذي يشهر ب لكنية يضيع االسم غ لبً ، 
يعني في أطراف الش م، ويس نه  من تنصر من  فقلت: يا رسول هللا إنا بأرض قوم أهل كتاب" -عليه وسلم

"أفنأكل وأه  الكت   يطلق ويرا  به ال)هو  والنص رى،  ""بأرض قوم أهل كتابالعر ، وص روا من أه  الكت   
 "وفي أرض صيد"هم أه   ت  ، ن ك  في آن)تهم؟ وهم يشربون ف)ه  الخمر، يطبخون ف)ه  الخنزير  في آنيتهم؟"

"وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي يعني ف)ه  الط)ور  ث)ر ، والح)وان   المتوحشة  ث)ر  مم  )ب ح أكله 
سؤا  مفص  يحت ج إل  جوا  مفص ، سؤا  مفص  والسؤا  بمث بة اللف، والجوا   معلم، وبكلبي المعلم"ليس ب

 "))أما ما ذكرته من آنية أهل الكتاب(("قال: فما يصلح لي؟ قال: بمث بة النشر، ثم ج ء التفص)  في الجوا ، 
وهذا يسري عل     م   تأكلوا فيها(( ))أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فالجوا  تفص)لي 

   ع م  )ريبك إل  م  ال يشك فيه،    م  يشك فيه إن وج   غ)ره اتر ه؛ ألنه )ريبك، وج ء األمر بتر ه 
اترك م  تشك فيه إل  الشيء الذي ال تشك فيه، وم   ام )زالون النج س   في أوان)هم ف  ت كلوا ف)ه  إذا  )ريبك((

ي نً  يضطر اإلنس ن، يعني إنس ن محت ج إل  مبلغ من الم  ، بح  عن مقرض لم )ج ، وج تم غ)ره ، لكن أح
احت ج إل  مس لة التورق، بح  إل  شخص أمواله نظيفة، ومع م ته صحيحة م  وج ، م  وج  إال من هو 

 ، إن مخل  في مع م ته، من مع م ته م  هو في الصحيح، ومنه  م  هو الب ط ، إذا لم )ج  مث  م  عن ن
ن لم تج  ف حرص عل  أن  وج   غ)ر هذا ف  تتع ون معه، إن وج   غ)ره ال )جوز لك أن تتع ون معه، وا 

))فإن وجدتم غيرها فال تأكلوا فيها، فإن لم تكون مع ملتك معه صحيحة، ومع ملته مع غ)رك تواله ...... ، 
األص  في األواني ط هر  أو  ما فيها(( ))فاغسلوها وكلواالمس لة مس لة ح جة أو ضرور  أحي نً   تجدوا((

 نجسة؟ األص  الطه ر ، لم ذا أمرن  بغسله ؟
 طالب:......

  )ف؟
 طالب:......

قو  الشبهة، األص  ف)ه  الطه ر ، نعم وعن ن  هذا األص  ث ب  بيق)ن، و ونه  متنجسة ظن، الظن )رفع اليق)ن 
ال م  )رفع اليق)ن؟ أم  الشك ف  )رفع اليق)ن، لك ن الظن؟ إذا غل  عل  الظن ألن عن ن  اليق)ن القطعي وا 

المجزوم به م ئة ب لم ئة، م  فيه أ ن  تر  ، الظن الذي )نز  عنه، وي ون هو الغ ل ، والشك المس وي، االحتم   
المس وي يسم  شك، واالحتم   المرجوح يسم  وهم، الشك ال )رفع اليق)ن ب  شك، إذا تر    خمس)ن م ئة 

ص  الطه ر ، لكن إذا وص  إل   رجة الظن الغ ل ، ي ون عن ن  أمر هو مقرر عن  أه  العلم، وهو احتم   األ



تع رض األص  مع الظ هر فه  يح م ب ألص  أو يح م ب لظ هر؟ يح م ب ألص  أو يح م ب لظ هر؟ أو نحت ج 
عليه اسمك، هذا  إل  مرجح؟ نج)  مث   )هم م  لكم  وج    ت  ، زر  زم)لك ووج   في م تبته  ت ب ً 

الكت   ملك ف ن بن ف ن الذي هو أن ، األص  أنه لك، والظ هر أنه م   ام ب) ه وأن  ال تذ ر أنه استع ره 
منك، م  تذ ر، والظ هر أنه له م   ام في م تبته، فتع رض عن ن  هذا وهذا، أن  يم ن ت خذه وتطلع به، تقو   

ال ال؟ تبني عل   األص  أو الظ هر أن هذا الكت    خ  في م تبته وأن  م  تذ ر أنه وهللا هذا  ت بي، صحيح وا 
استع ره منك،  م  أنك ال تذ ر أنك أه )ته له أو بعته عليه، يص)ر لمن الكت  ؟ األص  أن الكت   م   ام عليه 
 اسمك الكت   ملك ف ن ه  يظن أن ص ح  الم تبة  ت  عل  الكت   اسمك؟ يظن به هذا؟ ال م  يم ن، م 
يظن به هذا، ف ألص  أن الكت   لك، لكن ه  عن ك استع ا  تش)  الكت   وتطلع به، وتقو   وهللا هذا  ت بي، 

نحت ج إل  م  )رجح بمث  هذا، تنظر ه  من ع  تك اثب  أنك اشتريته مني، األص  أنه لك، والظ هر أنه ب) ه 
 ؟فهذا مرجح، ه  أن  ممن يع)ر الكت   ت  ؟ إن  ن  ق ف  الب   مر  م  تذ ر إنك بع  ه  عمرك بع   ت ب ً 

هذا أيضً  مرجح، الكت   احتم   أنه اشتراه منك، احتم   أنه استع ره منك، ف الحتم ال  ق ئمة ف  ب  من مرجح، 
احتم   آخر    طرأ عل)ه  نج سة، لكن أيضً  فياآلن عن ن  األص  في هذه اآلنية أنه  ط هر ، وغلبة الظن أنه

والغس  ال  ؟النج سة، ه  معن  هذا أن النصراني يشر  في هذا الكو  خمر ثم يغسله ث نية أنه  غسل  بع 
ب  من غسله، من ال  ظ هر، وهن  من ب   اتق ء الشبهة ، فعن ن  تع رض أصلهة، )نظف ولو لم )نو  يحت ج إل  ني

 ب   اتق ء الشبهة.
وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم هللا  ))فإن وجدتم غيرها فال تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها

والتسمية    وال ت كلوا مم  لم )ذ ر اسم هللا عليه(( ر اسم هللا عل  المذبوح والمص) ال ب  من ذ  عليه فكل((
شرط لح  المذ  ، التسمية شرط لح  المذ  ، ومنهم من يقو  عل  سب)  االستحب     لتسمية عل  الوضوء، 

أن التسمية عل  المذ   ث بتة ب لنصوص القطعية، والنهي عن أك  غ)ر المذ   ث ب  ب لنص لكن الفرق ب)نهم  
   النصوص ف)ه  تسمية، ف  ب  منه ، فهي شرط  ،القطعي، وال )ر  تذ ية وال )ر  ص)  إال مقترن ب لتسمية

وف عن  جمع من أه  العلم واألص  في الشرط أنه ال يسق  ال عم ًا وال سهوًا ونسي نً ، الشرط ال يسق ، والمعر 
َطأ َنا{أن التسمية تج  عل  الذاكر  ون الن سي، فمن نسي  َنا ِإن نَِّسيَنا َأو  َأخ   [( سور  البقر 696 ] }َربََّنا اَل ُتَؤاِخذ 

لكن النهي هن  ع   إل  شرط، والشرط عن هم ال يسق  ب لنسي ن، ولذا المرجح عن  جمع من أه  التحق)ق أن 
إن  قوم ح )  عه  "    عليه ال )ؤ  ، سواء تر   التسمية عم ًا أو نسي نً ، وج ء في الح ) الذي ال يسم

هذا اللحم الذي )ر  هو )ر     سموا هللا أنتم و لوا((  فق   ؟ب إلس م ي ت)ن  اللحم ال ن ري أذ ر اسم هللا عليه أم ال
سم  أو لم )ر ك من المسلم إذا ش    ه   من مسلم)ن، نعم هم ح )ثو عه  ب إلس م، ج )  إس مهم، ف لذي

م  ور ك أن  اللي ص  ، أو  هالذي )جزم ص حب يسم األص  أنه سم ، لكن إذا ش    سم أن ، أم  الذي )ر 
 عن أك  م  لم )ذ ر اسم هللا عليه.أن  الذي ذبح  ونس)  التسمية أن  نس)  شرط، وق  ج ء النهي 

م    عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل(())وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم هللا
َفِع َّللاَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكم  َوالَِّذيَن ُأوُتوا  )ر المعلم، التعليم والتعلم رفعةوم  ص   ب لبك غ  لبك المعلمص   ب }َير 

َم َدَرَجاٍت{ ِعل   ص   ب لبك المعلم فذ ر  اسم هللا عليه ف  ((   وم  ارتفع الكل  ب لتعليم [( سور  المج  لة33 ] ال 



َن ال َجَواِرِح{ ُتم مِ   ه الكل  غ)ر المعلم غ)ر الم ر ف لتعليم نفع الكل ، ب)نم  م  يص)  [( سور  الم ئ  4 ] }َوَما َعلَّم 
ب ن  جوارحوتعليم الك   وغ)ره  من الال يح  إال ب لتذ ية، ال ب  أن )ذ  ، ف لتعليم تشرف به  ل   ون  ل ، 

ذا زجر   ف ، يعني ت تمر وتنتهي، ت تمر ب ألمر إذا أرسل ، وتكف ب لنهي إذا  تكون بح)  أرسل  تنطلق، وا 
ذا نهي  ف، هن  ئتع   عن إرس له ، هذا ض ب  التعليم، فإذا عرف من ح   هذا الكل  أنه إذا أمر ا مر، وا 

ي في أن   لبك المعلم فذ ر  اسم هللا عليه ف  ((  وم  ص   ب ، ومثله الجوارح التي هي الط)وري ون معلم ً 
ف حضر  علمبسم هللا، اآلن ص   الكل  الم  ق ل ، ف   عن  إرس لك الكل  تسمي، تيص) ه الكل  ويجرحه الك

الفريسة م)تة، إن   ن جرحه  وخرج منه  شيء من ال م من أي موضع   ن حل ، لكن إذا   ن قتله  بثقله رم  
الو ضره  لك من  ون أي جرح م)تة تح  من غ)ر جرح، ف ح بنفسه عل)ه  فم ت    عل ،ال تح  ؟نعم ؟م  تح  ا 

غ)ر معلم ذه  وراء    وم  ص   ب لبك غ)ر المعلم ف  ر   ذ  ته ف  (( م  سي تي في الص)  ب لمعراض
ال ف  ، وهذا م  الفريسة ثم قتله  وأحضره ، ص  ه ، وأنهر ال م منه ، إن أحضره  حية وأ ر   ذ  ته     وا 

 )ختلف فيه الكل  المعلم من غ)ر المعلم، نعم.
يا رسول هللا إني أرسل الكالب المعلمة  ت:لقال: ق -رضي هللا عنه-وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم 

 :قلت ))إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم هللا فكل ما أمسك عليك(( :فيمسكن علي، وأذكر اسم هللا، فقال
ن قتلن ن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس منها(( :قال ؟وا   ؟فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب :قلت ))وا 

ن أصابه بعرض فال تأكله(( :فقال وحديث الشعبي عن عدي نحوه،  ))إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وا 
ن خالطها كالب ))إال أن يأكل الكلب، فإن أكل فال تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه،  :وفيه وا 

))إذا أرسلت كلب المكلب فاذكر اسم  :وفيه من غيرها فال تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره((
ن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته((  هللا، فإن أمسك عليك فأدركته حيا  فاذبحه، وا 

 :وفي رواية ))فإن غاب عنك يوما  أو يومين(( :وفيه (())إذا رميت بسهمك فاذكر اسم هللا :وفيه أيضا  
ن وجدته غريقا  في الماء فال تأكل فإنك ال تدري  ))اليومين والثالثة فلم تجد إال أثر سهمك فكل إن شئت، وا 

 الماء قتله أو سهمك((.
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

ل: قلت: يا رسول هللا إني أرسل الكالب قا -رضي هللا عنه-"وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم 
))إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم "فقال:  ، يعني الشروط متوافر فيمسكن علي، وأذكر اسم هللا"، المعلمة

يعني م  أمس ه لك، ال م  أمس ه لنفسه،  )ف أعرف أن الكل  أمس ه لنفسه أو  "هللا فكل ما أمسك عليك((
ن لم ي ك  منه فق  أمس الف رق إن أك   ؟أمس ه لي  ))فكل ما أمسك عليك((" ه لكمنه فق  أمس ه لنفسه، وا 

ن قتلن؟ قال:  ن قتلن((قلت: وا  ن م ت  الفريسة " ))وا   ))ما لم يشركها كلب ليس منها((يعني م ت  الفريسة، وا 
أن  سم)   ،ت ك يعني أشل)  الكل  وانبع  إل  الفريسة ثم التق  مع  ل  آخر ف جتمع  عل  هذه الفريسة، ال 

عل   لبك، لكن الكل  الث ني أن  م  سم)  عليه، لكن لو افترض مثً  أن هن ك  لب)ن  ل  لك و ل  لزم)لك، 
معً ، التسمية أن  سم)  وهو سم  تسمعه وهو يسمعك، ف لكلب ن سمي عل)هم  ف نبعث  إل  الفريسة وافترس ه  

ن قتلن؟ قال:  حصل ، ف لص)  ح   ن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها(()"قال: قلت: وا  ألنك سم)   ")وا 



المعراض خشبة طويلة طرفه   "قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب"   الث نيعل   لبك، م  سم)  عل
"فقلت  ة طويلة، يقت  بعرضه، ويقت  بح همح   بح)  لو غرز في شيء انغرز، وهو في األص  خشب مح  

جل ه وأنهر في إذا نفذ  "))إذا رميت بالمعراض فخزق فكله((الصيد فأصيب، قال:  له: فإني أرمي بالمعراض
ن أصابه بعرضه فال تأكل(( رج ش)ئً  من ال م ف  ال م أخ يعني إذا أص   الص)  بثقله وم  خزق الجل  ال  ))وا 

 ب لرض ب لمثق ، ال )ؤ   مث  هذا. ت ك ، يعني م  
))فإني إن أك  منه، فإن أك  ف  ت ك ، لم ذا؟  "إال أن يأكل الكلب(())"وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: 
م  في  ل)  إال  ونه ي ك ،  ؟يعني  )ف ت ري أنه أمسك لك أو لنفسه أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه((

ذا لم ي ك     عل  أنه أمسك لكإذا أك     عل  أنه أمسك لنفسه ن خالطها كالب من غيرها فال ت ، وا  أكل، ))وا 
))إذا أرسلت كلبك المعلم فأذكر اسم هللا،   -ح )  ع ي- وفيهفإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره(( 

 ص هذا ص) ، لكن جرحه، م   خ نعم يعني لو ج ء في الص)  وخزقه فإن أمسك عليك فأدركته حيا  فاذبحه((
ن تز )ته، ط)  ج ء لك بص)  حي وقطع منه ، إذا أ ر ته ال ب  م..ه لك وهو حي، وخزقه ال ب إذا م  م   ج ب

رج ، ج   الرج  ب) ، والص)  بفمه، نعم الص)  ال ب  من تذ )ته ألنه ج ء به حيً ، لكن لو ج ء به م)تً  وقطع 
الو ، لكن الرج  ح   منه رج  الص)  ح  ، نعم ح   وم  أب)ن من حي فهو  م)تته، ال )جوز أكله   ؟حرام ا 

 وز أكله.لكن بق)ته )جالرج ، 
 ب  ألن الحي ال ب  من تذ )ته، الحي مق ور عليه، المق ور عليه ال ))فإن أمسك عليك فأدركته حيا  فاذبحه((

ن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته(( من أن )ذ   التذ ية الشرعية وبهذه الجملة  ))وا 
فترض المس لة في صقر يص   به من الجوارح، هذا الصقر يست   من يقو  ب ن الكل  لو قت  الفريسة بثقله، ن

انقض عل  الفريسة فبثقله م ت  الفريسة، ال بمنق ره وال بمخلبه، يعني لو جرحه  بمنق ره أو بمخلبه انته  
الو بثقله لم  رم  بنفسه عل)ه  م ت  تح  لكن  ،اإلش   ، ص)  الجمهور عل  أنه  ال تح  حت  )خزق  ؟ال تح  ا 

ذه ذ   ، يعني مجر  أخذه له  م، ومن أه  العلم وهو قو  عن  الش فعية فإن أخذ الكل  ذ   ، مجر  أخويخرج ال
ن غاب عنك يوما  أو يومين((وفيه:  ))إذا رميت بسهمك فاذكر اسم هللا عليه(("وفيه:  ذ    وفي رواية:  ))وا 

  ف   م  لم   ، وفي بعض الرواي  يعني ف   إن لم تج  إال أثر سهمك ف   إن شئ  "))اليومين والثالثة((
ال ط ر و   عل  الص)  وم  ت ري ه  هو ط ح ، صوبةث ث ،يعني غ   عنك )وم)ن )نتن(( ال م ري إو ا   ؟يشا 

ورح  في طريقك للص) ، بع  )وم)ن رجع  ووج   الص)  الذي صوب  إليه، س    إليه سهمك ق  سق ، وفيه 
  ف له   وفي بعض الرواي     ف   إن شئ ((  يقو  ،أثر سهمكبع  )وم)ن، وم  فيه إال  ،أثر سهمك، )وم)ن

الو ح   يعني تتغ)ر رائحته، وفي ال)وم)ن والث   تتغ)ر رائحته، فم  ح م أك  المنتن؟  م  لم )نتن((  ؟حرام ا 
 أض فه ال)هو ي -عليه الص   والس م-نعم شرط، الشرط في جواز أكله ع م النتن، النبي  ؟يش؟ مفهومه  إنعم

 رج ته،  ال شك أن المنتن تتف و  ،-عليه الص   والس م-، وأك  بز شع)ر وا ه لة سنخة، يعني متغ)ر عل  خ
، وأكله مضر تغ)ر تغ)ر يس)ر م  يضر فمث  هذا )ؤ  ، لكن إذا   ن تغ)ره ش ) فمنه م  هو في مب  ئه، م

ن وج ته غريقً  في الم ء ف  ب لصحة ال )جوز أكله ت ك ، فإنك ال ت ري الم ء قتله أم    ف   إن شئ ، وا 
توار  عل  الص)  سبب ن،    منه  يصلح ألن ي ون ق تً  له، السهم موجو  وسق  في م ء، فم  ت ري  سهمك((



ن وج ته غريقً  في الم ء(( ؟ )ف ؟نعم ؟ه  الذي قتله السهم أو الذي قتله الغرق  تغل   رغريق.... الحظ   وا 
ر، وهن  نغل  تضي لإلب حة والث ني مقتضي للمنع يغل  ج ن  الحظأح هم  مق ج ن  المنع، إذا وج  سبب ن

أو وج   اختل  ش   ذبحه  وج   ش   مذ    وش   م)تة،  ولذا لو التبس عليك األمر،ج ن  أنه م   غريقً ، 
الو مسلم وش   ذبحه  مشرك ت ك   ، تغل  نعم ال ت ك  ؟م  استطع  أن تم)ز هذه من هذه، نعم ؟نعم ؟م  ت ك  ا 

 مسلمون، يعني ج ء  تريلة ر، لكن أن  افترض هذا في ش   ذبحه  مشرك اختلط  بقطيع ذبحهج ن  الحظ
؟ ذبحه  مشرك، العم   يحملون عل  م  ن ري أ)ن   ترى لحقه  واح  ف)ه  غنم مذبوحة ذبحه  المسلمون، وقل 

مثله لو أن شخصً  ذه  أبوه قب   ،م  تترك ؟ نعمش ن واح  لوش لوا هذه مع هذه، تترك التريلة  له  ع التريلة
عشرين سنة إل  بل  من البل ان، إل  مصر أو الهن  أو الشم   أو الجنو  أو الشرق والغر  فتزوج هن ك، 
وج ءه بن ، وانقطع  أخب ره  هذه البن ، طلق األم ورجع إل  البل  وانقطع  أخب ر هذه البن ، نقو  ألوال  هذا 

 ؟نعم ؟كم ج يه بن  من مصر، واحتم   تزوجونه  وم  ت رون أن تتزوجوا من مصر ألن أب ز لكم ال )جو   الرج 
  ال، م  لكن لو اشتبه  أخته واح   ب جنبية واح   نقو  ،أو الهن ، ثم نم ئة أو تسعم ئة مل)ون علش ن واح  ، ال

ن وج ته غريقً  في الم ء ف  ت ك  فإنك ال ت ري الم  )جوز، نعم ومنه هذا فإذا تر    ب)ن  ء قتله أم سهمك((  وا 
ر، المنع، وهذه ق ع   مطر   عن  أه  العلم، إذا شك في ص   ه  هي من مبيح وح ظر فرجح ج ن  الحظ

ص   الحضر أو السفر )تمه ، إذا ابت أ المسح في الحضر ثم س فر أو الع س يغل  ج ن  الحضر، ف  يمسح 
 نعم. مقيم،إال مسح 

))من اقتنى يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا  :بن عمر عن أبيه قالعن سالم بن عبد هللا 
أو كلب  :وكان أبو هريرة يقول :قال سالمكلبا  إال كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان(( 

 حرث، وكان صاحب حرث.
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

ب  هو أصح األس ن)   ،وهذا من أصح األس ن)  عن  اإلم م أحم  عبد هللا بن عمر عن أبيه" "وعن سالم بن
 .مطلقً  عن ه

 وجرررررررررررررررزم ابرررررررررررررررن حنبررررررررررررررر  بررررررررررررررر لزهري 
 ج

 عرررررررررن سررررررررر لم أي عرررررررررن أبيررررررررره البرررررررررري  
 

 -صلى هللا عليه وسلم-قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنهما-"عن سالم بن عبد هللا بن عمر عن أبيه 
وج ء    ق)راط ن((  وهن  الرواية ))فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط((م  استثن   "نى كلبا  إال(())من اقتيقول: 

؟ من أج  يشلثوا  )نقص من عمله )ومً ، علش ن إق)راط مق ار من اال   ق)راط((  في الرواي   الصحيحة أيض ً 
 ء الكل  ال شك أنه مضر بص حبه وبغ)ره، ألن الم ئ ة ال ت خ  الم  ن الذي فيه  ل ، واقتن اقتن ء هذا الكل ؛

وينجس األواني، وم  أشبه ذلك، ويمنع من  خو  الم ئ ة، والم  ن الذي ال ت خله الم ئ ة من  ،)روع الن س
الشي ط)ن ب  شك، ي ون مرتعً  للشي ط)ن، فإذا اقتن  الكل  نقص من أجره ق)راط، وهذه الرواية التي  ؟) خله
الق)راط في ص   الجن ز  ج ء تفس)ره ب نه  ،في مق ار الق)راط من الثوا  في ص   الجن ز  ق)راط ن، وج ء  معن 

مث  الق)راط الذي  ؟مث  جب  أح ، فه  الق)راط الذي )نقص من عم  اإلنس ن بسب  اقتن ء الكل  مث  جب  أح 
نعم  ؟يش؟ من ال )ن رن إق)راط جزء من أربعة وعشرين جزءًا مال  أو نقو  ؟يحص  عليه بسب  ص   الجن ز 



مس )ن وش  ؟مث  جب  أح  لجن ز مث  ق)راط ص   ا  جزء من أربعة وعشرين جزءًا، يعني شيء يس)ر، أو نقو 
أو مثله مرت)ن عل  أن النقص  مث  جب  أح إن   ن    )وم )بي )نقص من عمله  ؟)بق  له من األعم   هذا

   هللا الس مة والع فية، خذالن هذا، وع مة خسران، من أج  تقل)  ق)راط ن، وال )وج  مبرر إال تقل)  الكف ر، نس
ويروع اآلمن)ن،  ،وي ون مب ئة للشي ط)ن ،ويطر الم ئ ة ،يقتني  ل  )نجس األواني الك   الكف ر أنهم اقتنوا

أن  م   ؟يشلش ن إنه شيء يس)ر ع  إنه جزء من أربعة وعشرين، وقلن إ  هذا خذالن ب  شك، حت  لو قلن 
بح جة إل  حسن  ، م  أن  بح جة إل  اكتس   رص)  )وصلك إل  المن ز  الع لية في الجنة، لم ذا تسر  هذا 

 ،لكن ي تي شتم هذا س أنه ي تي ب عم   أمث   الجب  ،حت  ج ء في تعريف المفل ؟الرص)  )ذه  ب ون ف ئ  
إل  آخره، إن فن)  حسن ته أض)ف  ..أك  م   هذا، ثم هذا ي خذ من حسن ته، وهذا من حسن ته ،ضر  هذا

ال ني   ار ممر تنتهي، لكن اإلش     من ال  رهم له و ال مت عم  أعليه من س)ئ تهم، هذا المفلس الحقيقي، 
عليه الص   -أو ق)راط ن، وه  أخبر النبي  فلس اآلخر، وهذا )ر  )وم القي مة    )وم )نقص من أجره ق)راطالم

والخمس والعشرين  والعشريننظ)ره في السبع   ق)راط ن  م  يق    م زي  عل  ذلك فق) بنقص الق)راط ث -والس م
؟ ف لق)راط والق)راط ن يحم ن عل  ح     إن الق)راط يحم  عل  ح  أو نقو  ؟ رجة لمن صل  مع الجم عة

ع الصغ ر والكب ر، ألن الضرر أخف، في البراري تقتني  ل  م  هو بمث  تقتنيه ب)ن ب)و  الن س، وتروي للب  ية؛
أخف من  ه في الب  يةق)راط ن، وفي الب  ية )نقص ق)راط؛ ألن األثر المترت  عل  اقتن ئف لح ضر  )نقص 

ه في الح ضر ، ب)ن الب)و  ب)و  الن س، وأيضً  الب  ية تعو وا عل)ه   ب رهم الضرر المترت  عل  اقتن ئ
ن يس ر م  )خ فون، ب)نم  الحضر  ب رهم وصغ رهم مم)ن وصغ رهم يسمعون ويرون، الك   تنبح بهم من ي
 . ث)ر منهم )خ ف من أصوا  الك  ، فضرره أعظم

 يص)  به هذا ال )نقص من أجره شيء؛ ل  ص)  معلم، معلم للص) ، معلم  ))من اقتنى كلبا  إال كلب صيد((
 )نقص من أجره شيء ألنه أيضً  ال ه  ل  الم شية الذي يحرس الم شيةومثل ألن وجو ه عن ه له مبرر صحيح،

   ال )جوزنعم ب لشراء، أوالً  ؟ )ف يقتنيه ؟ )ف يقتني اإلنس ن الكل  الم ذون فيه  محت ج إليه، ق  يقو  ق ئ 
نه  عن ثمن الكل ، ال )جوز بيع الكل ، يقتنيه قب  ثم يعلمه، الجرو الصغ)ر الذي يقب  التعليم، ويقب  التمرين 

-   العلم )ختلفون في اقتن ء الجرو)نقص أو م  )نقص؟ أه ؟)نقصال ن األجر أو قب  أن ي ون معلمً  )نقص م
   قب  أن ي ون معلمً  )نقص األجر؛ ألنه م  رخص إال ب ل  الص) من أج  التعليم، يقولون  -الكل  الصغ)ر

الم ذون به إال به  ال، هذا م  ال )تم هذا إال به، فم  ال )تم  و ل  الص)  ال ب  أن ي ون معلمً ، ومنهم من يقو 
هذا م ذون فيه، وال )نقص من أجر  به، والمس لة خ فية،  ل  م شية يحرس الغنم يحرس المواشي فهو م ذون 
 .مقتنيه شيء

زرع، عن ك مزرعة تضع ف)ه   ل   ل   يقول: أو كلب حرث" -رضي هللا عنه-"قال سالم: وكان أبو هريرة 
و هرير    ن ص ح  حر ،   ن ص ح  زرع، م  الف ئ   من قو  أب "وكان صاحب حرث" يسرق منه  شيء لئ 

أنه من   م س لم، لكن ابن  "قال سالم: وكان أبو هريرة يقول" ظ هر السي ق  ؟و  ن ص ح  حر   ابن عمر
أو ابن عمر  ؟ه  ابن عمر )تهم أب  هرير  ب نه زا  هذه الكلمة ألنه بح جة إل)ه  "و  ن ص ح  زرع"  عمر ق  
نعم هذا هو  ؟ألنه محت ج إل)ه  -عليه الص   والس م-أب  هرير  ضب  هذه الكلمة وحفظه  عن النبي  )ؤ   أن



المقرر، أن أب  هرير  حفظ هذه الكلمة لح جته إل)ه ، ف إلنس ن الذي يحت ج إل  الشيء يضبطه، نعم لو أن  
طب)  )تح   عن أمراض  ذاعة مج في اإلمريض بمرض مع)ن، وج لس مع مجموعة من عشر  مثً ، وج ء برن

 ؟ ث)ر  فمر هذا المرض الذي أن  تع ني منه فذ ر له ع ج و ذا، في النه ية من يحفظ الع ج هذا من العشر 
بخ ف من ال يحت جه، ف بن عمر  ذي يحت ج إل  الشيء يحفظه ويضبطهم  ح فظه له إال أن  ألنك بح جة، ف ل

ألنه محت ج إل)ه ، ال يستثن  من اقتن ء الكل  إال هذه  ؛هذه الكلمة)ري  أن يقرر ويؤ   أن أب  هرير  ضب  
األص   ؟ه  هي مث  حراسة الم شية حراسة الب)و ، الص)  والم شية والزرع، لكن هن ك حوائج أخرى، ةالث ث

ة مثً  الك   البوليسي  جة، لكن هن ك مص لح أعظم من هذاأنه )نقص من أجره، وم  استثني يق ر بق ر الح
ل  الم شية؟ ن الح جة إل)ه  أعظم من ح جتن نقو   إالتي تكشف المجرم)ن، ه   فقي سه  من ب    إل  الص)  وا 

ال )جوز اقتن ء الكل  في أي ح   من األحوا  إال في   قي س األول ، ق   بهذا جمع من أه  العلم، وق   آخرون 
ذا   ن األثر المترت  عل)ه  ن أه  العلم، وا  الث ثة المنصوص عل)ه ، وعل     ح   المس لة مح  خ ف ب)

 نعم.عنه،  أن يعف  -إن ش ء هللا تع ل -ف)رج    ب)ر
بذي الحليفة من تهامة  -صلى هللا عليه وسلم-قال: كنا مع النبي  -رضي هللا عنه-وعن رافع بن خديج 

أخريات القوم، فعجلوا  في -صلى هللا عليه وسلم-وكان النبي  ،فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبال  وغنما  
بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم  -صلى هللا عليه وسلم-وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي 

: فقال ،، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه هللافأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرةببعير، فند منها بعير فطلبوه 
يا رسول هللا إنا القوا  :قلت :قال فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا(())إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، 

))ما أنهر الدم وذكر اسم هللا عليه فكلوه، ليس السن  :قال ؟أفنذبح بالقصب ا  وليس معنا مدىالعدو غد
 .والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة((

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
بذي الحليفة  -صلى هللا عليه وسلم-قال: كنا مع رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-"وعن رافع بن خديج 

- ن  مع رسو  هللا  ؟لمعروف، نعم، ميق   أه  الم )نة أبي ر علي، ه  هي من ته مةذو الحليفة ا من تهامة"
 ؟بذي الحليفة من ته مة، نعم -صل  هللا عليه وسلم

 ......طالب:
ال موضع أخر في ته مة يق   له ة ه  المقصو  به الميق   المعروف أبي ر عليبذي الحليف ؟هأ)و   ؟ذو الحليفة  وا 

 ......طالب:
فغزوهم  أغ روا عل  الكف ر "فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبال  وغنما " هذا الظ هر، الظ هر أنه موضع آخر

 "فعجلوا" في أخري   القوم في أخريات القوم" -والسالم عليه الصالة-"وكان النبي  وأص بوا مغ نم، إب  وغنم
وقب  أن تقسم هذه  -عليه الص   والس م-تعجلوا قب  أن يستش)روا النبي  "فعجلوا وذبحوا" ألن ف)هم جوع

"فعجلوا  -إن ش ء هللا- اثن)ن ث ثة من اإلب  ن ك ، وبع )ن نقسم   هللاأعطون  ي  الغن ئم،   ن بعضهم ق   لبعض
 تعزير لهم، ب لق ور ف كفئ ؛ هذا بالقدور فأكفئت" -عليه الصالة والسالم-بحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي وذ

ألنه األص  أن المغ نم ال ب  أن تقسم، واألخذ من الغن ئم قب  قسمته  غلو ، وهذا )ن رج تح  الق ع   من تعج  



 "ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير"    م  ف)ه  "فأكفئت" ه، يحرم إذا تعج ش)ئً  قب  أوانه عوق  بحرم ن
، هن  ع   عشر  من الغنم ؟ عن سبعةفي اله ي، البع)ر )جزئ  ،في األضحية ؟نعم ؟ط)  مو البع)ر عن سبع

ال سبعة؟و إلنس ن أن يضحي يشترك عشر  ببع)ر ببع)ر، لم ذا؟ يعني إذا أرا  ا  )ف  ؟نعم ؟ط)  وهذا م  ي في ا 
تبي توزع عل  الغ نم)ن فع      بع)ر بعشر ، أن  لك ي  ف ن عشر غنم، وأن  لك بع)ر،  ال هذه غن ئم  كله؟ي

"فعدل عشرة من الغنم  ،وه ذا ن  لك بع)ر وأن  لك عشر من الغنموأن  لك عشر من الغنم، وأن  لك بع)ر، وأ
 )ن عل  عمرو مبلغ  ، لكم الف مث ً ن  وزي  لكم   )ن عل  عمرو عشر  آأ هذا تع )  ب لقيمة، ط)  ببعير"

 ،أو واح  وعشرين رأس من الغنم، نعم ين رأس من الغنمالف بع)رين وعشر عشر  آالف، ف عط كم عن العشر  آ
  أن  لك البع)رين وهذا أو نقو  ؟أو العشرين رأس ين، وذاك له الواح  والعشرين رأسلك أن  البع)ر   ه  نقو 

ال ي  أخي هذه قسمة   واح  بسبعة، أو نقو ؟......    لسوية)بق  سبع نقسمه  ب)ن م ب  له أربعة عشر  رأس
)ختلف عن  تع    بع)ر، فهذا تع )  ب لقيمة أحي نً  ث   من الغنم ؟سوى البع)رتسوى الغنم و م يقيمة،  م 

اهم، ألنه  أموا  متقومة، فتقوم ب ل ر  من ب   الحقوق، حقوق العب   تقوم؛تع )  التعب ، مث  هذه األمور التي هي 
ال و إال عشر   راهم، صح يم ن البع)ر في ذلك الوق  يستحق م ئة  رهم، والش   م  تستحق  لكن )جي )وم  ال؟ا 

ب  ال ال  ؟ال م  ع لتم  تج ه ب لف)ن البع)ر، وتج  ث   طلي ن ب لف)ن، ه  نقو  ؟البع)ر ب م من األي م مث  اآلن
أو مث     أن  خ لف  النبي ع   واح  بسبعة؟ه  نقو هذه م  يم ن يقبله  أح ،  ؟يعط  سبعة مث  األض حي

لكم ، اثن)ن مث ً  الفلكم خمسة آلو افترضن  أن  ؟هذه قسمة نبوية تلزمك ؟م  عن ن  ع   واح  بعشر  )لزمك
هذه مس لة مفروغ منه ، محلولة النبي   الف عل  زي  من الن س، أعط كم بع)ر وعشر من الغنم، نقو خمسة آ

الترض  و  ؟قسمة نبوية م  )رضيك قسمة النبي العشر وأن  لك البع)ر ر ، أن  أخذع   البع)ر بعش ؟ م  ترض  ا 
الو )لزم ترض   واألقي م تترفع وتنز ، يعني نظ)ر تع )  الذه   ؛ ألن هذا تع )  ب لقيمةم  )لزم ؟م  )لزم ا 

الغنم أحي نً    ر ث ب ، وهن  نقو )رتفع قيمة الذه ، وأحي نً  ترتفع قيمة الفضة، فليس هن ك سع ب لفضة، أحي ن ً 
ي ون ث ثة ببع)ر، أحي نً  ي ون خمسة ببع)ر، أحي نً  ي ون سبعة ببع)ر، أحي نً  ي ون عشر  ببع)ر، تبعً  الرتف ع 

أعجزهم، عجزوا عن  "فند منها بعير فطلبوه فأعياهم" ن  يعني شر  هر  "فند منها بعير"األقي م ونزوله ، 
يعني لو   ن  الخ)   ث)ر    ن    واح  مع جهة  وكان في القوم خيل يسيرة" -أعجزهم– "فأعياهماإلمس ك به 

ضربه بسهمه، يعني مث  م   "وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم"   يقبض عليه ويمسكحت
"فحبسه به، ضر  "فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه هللا"شر الكفر، هذا مثله نبيضر   فر السي ر ، إذا هر  أح  )

))إن لهذه البهائم  أب    ، يق  جمع آب   "))إن لهذه الخيل أوابد((: -عليه الصالة والسالم-هللا، فقال النبي 
يعتريه  شيء ثم تنفر، هذا )وج  في  ،يعتريه  أحي نً  ه)ج ن يعني له  نفر  مث  الوحوش أوابد كأوابد الوحش((

 ر ، وق  مث  هذا في س ئر البه ئمش ب لبن ق، مث  هذا البع)ر اللي البه ئم، أحي نً  )نطلق تيس فم  يمسك إال
 خ ص السهم يص) وه، ب لبن ق ))عليكم منها فاصنعوا به هكذا((يعني شر  وهر   ))كأوابد الوحش، فما ند((

 ؟ه ه ؟ه  )جوز الص)  ب لبن ق وعل  ط رئ البن ق ))فاصنعوا به هكذا((
 .......طالب:
 ؟ )ف



 .......طالب:
 ؟نعم

 .......طالب:
الو )ؤ    البن ق م  )جوز الص)  به، لم ذا؟ م  يص)  أصً  إال ترمي به عصفور أو شيء يطيح،  ،ال ؟م  )ؤ   ا 

البن ق أصله م كو  صغ)ر، أو شيء من الط)ن )جمع ويجع  عل  ه)ئة الكر  وي)بس، فإذا )بس )رم  به 
 لرص ص، الص)  بن ق الذي هي تظهر الرص ص تص)  بالص) ، لكن )ؤ   الذي )رم  به؟ ال م  )ؤ  ، لكن ال

الو ع   م  أ ري البن ق عربية ن ق، ن ق والب  ألنه )خرق الجل ، فرق ب)ن الب   ب لرص ص مث  السهم؛  ،نعم ؟أعجمية ا 
ألنه يقرأ بعض اإلخوان في بعض الحواشي الص)  ب لبن ق،  ..؛لكن الص)  ب لرص ص ج ئز، أم  الص)  ب لبن ق

 )ن هذا وهذا.م  يم)ز ب
قال: فقلت: يا رسول هللا إن القوا العدو غدا ، وليس معنا مدى،  ))فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا(("

َأُلوا   ، وج ء النهي عن السؤا -عليه الص   والس م-النبي  واس ل أفنذبح بالقصب؟" }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  اَل َتس 
دَ  َياء ِإن ُتب  { َعن  َأش  ُكم  فإنم  هلك من   ن  ،  ذروني م  تر تم  وج ء في الح )  [( سور  الم ئ  373 ] َلُكم  َتُسؤ 

إن  ال " وقوع ال ) خ  في النهي، هم س لواسؤا  االستفه م عن المس ئ  الواقعة والمحققة ال قبلكم ب ثر  مس ئلهم((
سؤا  عن شيء مع)ن، نذبح  ؟"بح ب لقص أفنذ" " يعني ليس معن  س  ك)نقوا الع و غ ًا وليس معن  م ى

ج ء بق ع    -عليه الص   والس م-تم الجوا  عن المسئو  عنه بع)نه، لكن النبي  ،نعم  لو ق   ؟ب لقص 
عليه الص   -)ن رج ف)ه  القص  وغ)ر القص ، ج ء بق ع   )ن رج ف)ه  المسئو  عنه، وغ)ر المسئو  عنه، ق   

استثن ء ال )جوز الذبح  ))وذكر اسم هللا فكلوا، ليس السن والظفر((يعني أس   ال م  ))ما أنهر الدم((  -والس م
ف   عل  أن  ))وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم(( والسب  ب)ن في الح ) ب لسن وال )جوز الذبح ب لظفر، 

ن   ن  مح   ، لم ذا؟ ال )جوز، ال )جوز الذبح ب لعظ م الذبح ب لعظ م ن أنهر ، وا   وا 
 .......لب:طا

 ؟ )ف
 .......طالب:

ألن ال م الذي )خرج المسفوح  ؛ألنه  طع م الجن، ولذا ال )جوز االستنج ء به ، وال )جوز الذبح به  هي عظم؛
نجس، وهذا تنجيس له ، ف  )جوز الذبح ب لعظم، وأم  الظفر فم ى الحبشة، يقتلون الط)ور ب ظ فرهم ه ذا، 

   نه)ن  عن مش بهة الكف ر، نعم.ب لظفر م ى الحبشة وهم  ف ر، وق
 :-رحمه هللا تعالى-قال 

 باب: األضاحي
بكبشين أملحين أقرنين،  -صلى هللا عليه وسلم-قال: ضحى النبي  -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك 

 هما.، ووضع رجله على صفاحا بيده، وسمى وكبرمذبحه
 األغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. ح:األمل

  -حمه هللا تع ل ر -يقو  المؤلف 



 باب: األضاحي
تجمع عل  ضح ي ، وأضحية تجمع   وتجمع أيضً  عل  ضحية وأضحية، ضحية ،جمع أضحية  واألض حي

، واألمنية تجمع عل  أم ني، األعطية ..عل  أض حي،   له ية جمعه  اله اي ، واألضحية   ألعطية تجمع عل 
وم  )ليه  -ج  وع -م  )ذبح في )وم النحر تقربً  إل  هللا والعطية بمعن  واح ، مث  األضحية والضحية، وهي 

 .من أي م التشريق
في )وم النحر  "-عليه الصالة والسالم-قال: ضحى النبي  -رضي هللا تعالى عنه-"عن أنس بن مالك   يقو 

{  -ج  وع -يقو  هللا  َحر  َلَح َمن َتَزكَّى }َقد    وفي )وم الفطر [( سور  الكوثر6 ] }َفَصلِ  ِلَربِ َك َوان  َم *  َأف  َوَذَكَر اس 
 )وم الفطر، والنسك في )وم األضح .ف لذ ر في  [( سور  األعل 35-34 ] َربِ ِه َفَصلَّى{

و بش ذ ر  بكبشين" -صلى هللا عليه وسلم-قال: ضحى النبي  -رضي هللا تعالى عنه-"عن أنس بن مالك 
األغبر، وهو الذي فيه سوا  وبي ض، ومنهم من   -هللا تع ل  رحمه-واألملح  م  ق   المؤلف  "أملحين" الض ن
 "بكبشين أملحين أقرنين" أنه األغبر الذي فيه سوا  وبي ض هو األبيض المشبه ب لملح، لكن األكثر عل   يقو 

عليه -لهم  في    واح  منه  قرن)ن ذبحهم    ثم)ن)ن، أقرن)ن  سم)ن)ن، وج ء في المستخرج  وج ء في الصحيح
ب) ه، فيستح  التضحية ب لذ ر من الض ن، وأن ي ون اللون المذ ور أملح، وأن ي ون له قرن،  -ص   والس مال

ن   ن مجزيً ، ذبحهم  وأن )تول  ذبح أضح)ته بنفسه،  م   ،التضحية ب ألقرن أفض  من التضحية ب ألجم، وا 
ذا   ن ال  -عليه الص   والس م-فع  النبي  يحسن لم )تعو  هذا يشه  أضح)ته، وق  إذا   ن يحسن ذلك، وا 
"وسمى ث ثً  وست)ن من الب ن التي أه اه  في حجة الوا ع، ذبحهم  ب) ه  -عليه الص   والس م-ذبح النبي 

بسم هللا وهللا أكبر، أم  التسمية فهي شرط لح  الذبيحة، وأم  التكب)ر فهو عل  سب)  الن     ق ئ ً  وكبر"
وهللا أكبر  ،بسم هللا وجوب ً   في الخط  يقو  حب  ، الخطب ء )ر  ون قب)  الذبحستواالستحب  ، الن   واال

بسم هللا وجوبً ، وهللا أكبر استحب بً ، تج  الع مة إذا أضجع أضح)ته   استحب بً ، يعني عل  م  يقو  الفقه ء، ق ئ ً 
)تبع الفقه ء العلم ء  -الخط) –، مع أنه هذا اللفظ مطلو  وهللا أكبر استحب بً ، يظنون أن ،بسم هللا وجوب ً   ق  

الذ)ن ق لوا هذا، )ذ ر اللفظ مقرونً  ببي ن ح مه، أن التسمية واجبة، والتكب)ر مستح ، فتج  الع مي الذي يسمع 
وهللا أكبر استحب بً ، يعني حرفية المس لة، مع أنه  ،بسم هللا وجوب ً   هذا الك م يقو  إذا أضجع أضح)ته ق  

 ا حفظه  الن س وص روا )ت اولونه .غ)ر هذه الصيغة إذ)نبغي أن ت
يعني السنة أن تضجع األضحية إذا   ن  من الغنم أو من البقر  ووضع رجله على صفاحهما" ،"وسمى وكبر

عل  الجن  األيسر، ويضع رجله اليمن  عل  الصفحة اليمن ، الرقبة، ويمسك الرأس ب ل)  اليسرى، والم ية ب ل)  
"وضع رجله ه  عل  الحلق والمري والو ج)ن، وال م الذي )خرج نجس إجم عً ، وهو ال م المسفوح، اليمن ، ويمر 

عليه الص   -ضح  ب بش)ن أح هم  عن محم   -عليه الص   والس م-   هذه سنن، ف لنبي  على صفاحمها"
ألضحية سنة في قو  ، ف -عليه الص   والس م-من أمة محم   وآ  محم ، والث ني  عمن لم يضح -والس م

حت   وتستح  في حق الجميعإل  ذلك،  -رحمه هللا-ع مة أه  العلم، وأوجبه  أبو حنيفة، وم   ش)خ اإلس م 
وعن أه  ب)ته، ي ف)هم أضحية واح   عنه  ،الفق)ر يستح  له أن يقترض فيضحي، وهي تجزئ عن الشخص

 وعن أه  ب)ته.



 ب ه ورسوله نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن .وهللا أعلم . وصل  هللا وسلم وب رك عل  ع
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ةكتاب األشرب -شرح: عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 :-رحمه هللا تعالى-قال 
 كتاب: األشربة

صـلى هللا -قـال علـى منبـر رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه-أن عمـر  -رضـي هللا عنهمـا-عبد هللا بن عمر  عن
من العنب والتمـر والعسـل والحنطـة  :الخمر وهي من خمسةأيها الناس إنه نزل تحريم  ،أما بعد :-عليه وسلم

كـان عهـد إلينـا فـيهن  -صلى هللا عليه وسلم-والشعير، والخمر ما خامر العقل، ثالث وددت لو أن رسول هللا 
 ."وأبواب من أبواب الربا ،والكاللة ،عهدا  ننتهي إليه، الجد

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 كتاب: األشربة

ن  ر ن  اخر  فري المعنر  والكت    سبق التعريف به، واألشرربة مر  يشرر  ويتنر و  مرن السروائ  عرن طريرق الفرم، وا 
 الع م لألطعمة؛ ألنه  مم  يطعم، والمرا  بذلك األشربة الممنوعة   لخمر وم  )لحق به.

  -رحمه هللا تع ل -يقو  
رضرري هللا تعرر ل  -عمررر بررن الخطرر   أم)ررر المررؤمن)ن  أن عمــر" -رضــي هللا عنهمــا-"عــن عبــد هللا بــن عبــاس 

 "أمـا بعـد"  -عليه الصر   والسر م-في مسج  النبي  "-صلى هللا عليه وسلم-قال على منبر رسول هللا " -عنه
واإلتي ن به  سنة ثبت  عن ث ث)ن من الصح بة، يعني روي  عن النبي  "أما بعد"يعني خط ، وق   في خطبته  

   أمرر  بعرر ((مررن ث ثرر)ن طريقررً ،  لهرر  يقررو  فرري خطبرره ومخ طب ترره ورسرر ئله  مررن أكثررر  -عليرره الصرر   والسرر م-
و أمررر ( حررررف شررررط وتفصررر) , و بعررر ( قررر ئم مقررر م الشررررط، مبنررري علررر  الضرررم؛ ألنررره قطرررع عرررن اإلضررر فة مرررع نيرررة 

 المض ف إليه.
ترررن جوابرره ب لفرر ء األصرر  أن يقترررن جوابهر  ب لفرر ء "أمرر  بعرر  ف )هر  النرر س" ألنرره شرررط ال بر  مررن أن يق "أيهــا النــاس"

 [( سرور  الم ئر  01 ] }َيا َأيَُّها الَّـِذيَن آَمُنـوا { "أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر"ويراجع الصحيح، لعله )راجع، نعم، 
ألنه نز  ت ريجي، نز  تحريمه ت ريجيً ، منع من قرب نه  وق  الص  ، ثم ب )ن أن الضرر أكثر من النفع، ثم نز  

نهم بهذا الت ريج )تكيفون؛ ألنهم أشررب  قلروبهم حر  الخمرر، العرر  يحبرون الخمرر، ويشرربونه  التحريم القطعي أل
}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  أن نز  تحريمه  ت ريجيً  فج ء في آخر األمر   -ج  وع -ويزاولونه  ب ثر ، فمن رحمة هللا 

ِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلز   َمي  ُر َوال  َتِنُبوُه{ِإنََّما ال َخم  َطاِن َفاج  ي  ٌس مِ ن  َعَمِل الشَّ أخر م  نرز  ف)هر ،  [( سور  الم ئ  01 ] اَلُم ِرج 
 التحريم..، الب  في تحريمه .

يعنري تتخرذ مرن خمسرة أشري ء، م  تهر  تسرتم  مرن خمسرة أشري ء مرن العنر   "نزل تحريم الخمـر وهـي مـن خمسـة"
)تخذ من العن  يسم ؟ خمر، إذا خ مر خر ص انتهر  صر ر ومن التمر ومن العس  ومن الحنطة والشع)ر، فم  

خمر، م  نقو   نب)ذ، النب)ذ فتر  قب  اإلس  ر، إذا ص ر خمر وأصله من العنر  نقرو   خمرر، إذا  ر ن أصرله مرن 



التمر نقو   خمر، إذا   ن أصله من العس  نقو   خمر، إذا   ن أصله من الحنطة نقو   خمر، إذا   ن أصرله 
قو   خمر، لم ذا؟ ألن عمر بن الخط   عربي قح، والكلمة عربية الخمرر، وأطلرق عل)هر  أنهر  تؤخرذ من الشع)ر ن

لرو وجر ن  شريء )خر مر  "والخمـر مـا خـامر العقـل"من العن صر ومرن المروا  الخمسرة، ثرم جر ء بق عر   ع مرة، نعرم 
نرز  تحرريم الخمرر والم )نرة العق ، ويغطي العق  من غ)ر هذه األمور الخمسة نسميه؟ خمر، هذا قو  الجمهرور، 

مر  ف)هرر  إال التمرر فهرر  يعر  مرر  يعتصرر أو مرر  )خمرر مررن التمرر خمررر؟ نعرم يسررم  خمرر، )رر خ  فري الررنص  خررو  
قطعي، لكن الحنفية وش يقولون؟ الحنفية عن هم أن الخمرر خر ص ب لعنر ، علر  أن الخمرر مر  خر مر العقر  مرن 

لعن  والتمر والعس  والحنطة والشع)ر، المس لة اصرط حية، أي م      ن ، وق  نزو  الخمر تتخذ الخمر  من ا
يعني إط ق الخمر إط قً  حقيقً  عن  الحنفية م  يطلقونه إال عل  م  أتخذ من العن ، ب)نم  غ)رهم يطلقونه عل  
   م  خ مر العق ، ولذا من أرا  أن يعرف الخمر )رجع إل  أي  ت  ، هن ك  تر  اعتنر  ب الصرط ح  ، لكرن 

نرررذه  إلررر  الكتررر  التررري اعتنررر  ب الصرررط ح   متررر ثر  ب لمرررذاه ؟ ال انتبهررروا يررر  إخررروان، مررر  نعررررف الحقررر ئق  هررر 
الشرررعية مررن  ترر  ترر ثر  ب الصررط ح   المذهبيررة، مررثً   المغررر ( للمطرررزي مررن أنفررس  ترر  اللغررة، هرر  نعرررف 

نعتم  عل  مث  المصب ح المن)ر منه الخمر؟ نقو   ال المطرزي حنفي، يعرف لن  الخمر ب نه عص)ر العن ، وال 
أو المطلررع ألنهرر  ترر ثر  ب لمررذاه ، عنرر ن  لغررة نرجررع إلرر  العررر  األقحرر ح، وعمررر مررنهم؛ ألنرره قرر   فرري النه يررة  
"والخمر م  خ مر العق " ومن أوضح األ لة عل  ذلك أن الم )نة ليس ف)هر  عنر  فري وقر  لمر  نرز  الخمرر، إنمر  

 ف)ه  التمر.
أن ي رون فيره نصروص قطعيرة، مر   -رضري هللا تعر ل  عنره-)تمنر  عمرر  قـل، ثـالٌث وددت""والخمر ما خامر الع

ثرر    كــان عهــد إلينــا فــيهن" -صــلى هللا عليــه وســلم-"وددت أن رســول هللا تحتمرر  تررر   فرري المسرر ئ  الررث   
الخر ف يحسرم  -عليره الصر   والسر م-مس ئ  عن ه تر   في ح مه ، فتمن  لو   ن عن ه نص ق طع من النبي 

هرر  مثرر  األ  فرري الم)رررا ؟ هرر  هررو يحجرر  اإلخررو ؟ أو اإلخررو  )رثررون مررع الجرر ؟ المسرر لة  "ننتهــي إليــه، الجــد"
( سرور  66 ] }َيـا َبِنـي آَدَم{ [( سرور  )وسرف19 ] }َواتََّبع ـُت ِملَّـَة آَبـَِئي{خ فية ب)ن أه  العلم، والقو  المرجح أنه أ  

 ف لج  أ  فهو يحج  اإلخو    أل . وج  ج  بع) ، [األعراف
َكاَلَلـِة{الك لة من م   ليس له ول  وال وال   "الجد والكاللة" ِتـيُكم  ِفـي ال  ُتوَنَك ُقـِل َّللا ُ ُيف  ـَتف   [( سرور  النسر ء396 ] }َيس 

ذه أرا  أن ي رون هنر ك نرص قر طع فري هر -رضي هللا تع ل  عنه-ولذلك ق    أال تكفيك أية الص)ف؟ نعم، فعمر 
-المس ئ ، وال يعني أنه إذا خفي عل  عمرر بعرض هرذه المسر ئ  أن األمرة ب  ملهر  خفري عل)هر  الح رم، ال النبري 

مرر  ترررك شرريء مر  ب)نرره، والك لررة وأبرروا  مررن أبرروا  الربر ، مسرر ئ  مررن مسرر ئ  الربرر  خف)رر   -عليره الصرر   والسرر م
الفض ، أم  رب  النس)ئة فهو متفق عليه ومقرر، ، منهم من يقو   إن منه  رب  -رضي هللا تع ل  عنه-عل  عمر 

عليرره -جرر ء الررنص القطعرري عنرره    إنمرر  الربرر  فرري النسرر)ئة((لكررن ربرر  الفضرر  قرر  يشررك فيرره مررن يسررمع الحرر )   
لمر  بر ع الصر ع ب لصر ع)ن، هرذا ربر  الفضر ، فهرو مقطروع بتحريمره،    أوه إنه الربر ((في قوله   -الص   والس م

 .واإلجم ع ق ئم عليه
 الح )  الث ني.



))كـل شـراب  :فقـال أنـه سـئل عـن البتـع، -صـلى هللا عليـه وسـلم-عن النبـي  -ارضي هللا عنه-وعن عائشة 
 .أسكر فهو حرام((

 نبيذ العسل. :البتع
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
المؤلرف ب نره البترع فسرره  سـئل عـن البتـع" -صـلى هللا عليـه وسـلم-أن النبـي  -رضي هللا عنهـا-"وعن عائشة 

نب)ذ العس ، النب)ذ )تخذ شريء مرن العسر ، ويجعر  فري م ر ن، وفري الغ لر  أن ي رون الم ر ن  افرئ حر ر؛ ألنره لرو 
حفظ في م  ن ب ر  م  تغ)ر، ويح رم إغ قره، وقر  )وضرع عليره شريء مروا  )تخمرر، مثلمر  )تخرذ مرن التمرر أو مرن 

 ر ن )نتبرذ لره، لكرن يشرربه مررن  -ليرره الصر   والسر مع-العنر  أو مرن غ)رهمر ، يحربس )روم )روم)ن ث ثرة، والنبري 
 )ومه، أم  إذا مض  عليه )وم ن أو ث   وتغ)ر وقذف الزب  ال )جوز شربه، هذا النب)ذ.

   م  يس ر فهو حرام، ويلحق ب لشرا  الم كو  المطعوم، الحشيشة حرام  "))كل شراب أسكر فهو حرام(("فقال: 
ال  رر ن ت كرر  علرر  عهرر  النررووي ب إلجمرر ع وهرري م كولررة وليسرر  مشرررو  بة، عرر   مرر  نرر ري وش يسرروون بهرر  اآلن؟ وا 

وعلرر  عهرر  شررر)خ اإلسرر م وهررري محرمررة ب إلجمررر ع، وغ)رهرر  ممرر  )رررر  مررن حبرررو  وأبررر وأمرررور نسرر   هللا السررر مة 
م والع فيررة، نسرر   هللا أن يقرري  المسررلم)ن مررن شررره ، ور   علرر)هم وأثررر  فرري عقررولهم وأ يرر نهم وأبرر انهم وتصرررف ته

أن يحصن األمة منه ، وأن )ر   )  الك ئ )ن في نحورهم،  -ج  وع -وأخ قهم، أثر  ف)ه  ت ث)رًا ب لغً  نس   هللا 
فج ء  هذه الق عر     ر  شررا  أسر ر فهرو حررام، ولرو  ر ن ط)ر ، ولرو  ر ن مر كو  مشررو  أيرً   ر ن، إذا أسر ر 

ن   ن ب لشم يس ر يغطي العق  فهو حرام  اخ   في هذه الق ع  ، نعم. فهو حرام، وا 
قاتـل  :أن فالنا  باع خمـرا ، فقـال -رضي هللا عنه-قال: بلغ عمر  -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عباس 

ــا   ــم أن رســول هللا  ،هللا فالن ــم يعل ــيهم الشــحوم قــال:  -صــلى هللا عليــه وســلم-أل ــل هللا اليهــود حرمــت عل ))قات
 .فجمولها فباعوها((

 يقو  المؤلف 
جر ء تسرم)ته فرري بعرض الرواير   أنرره  قـال: بلــغ عمـر أن فالنــا " -رضـي هللا عنهمــا-بــد هللا بـن عبــاس "وعـن ع

سمر ، صح بي جل) ، لكن عرف تحريم الخمر ولم يعرف ح م بيع الخمر، عررف تحرريم الشرر  ولرم يعررف ح رم 
"بلـغ عمـر أن  ر  بر لخمر إذا حررم شر)ئً  حررم ثمنره، وجر ء النهري عرن التجر -جر  وعر -البيع، وخفي عليه أن هللا 

 عرر  عليرره، يسررتحق الرر ع ء، ولررم يعررزره، ولررم يع قبرره، ولررم يضررربه، عررذره  فالنــا  بــاع خمــرا ، فقــال: قاتــل هللا فالنــا "
ال فمثرر  هررذا تجرر  عقوبترره، هررذه وظيفررة السررلط ن، هررذه وظيفررة الحرر كم، و رر ن عمررر   -رضرري هللا عنرره-بجهلرره وا 

-ص   العصر يضربه عمر ب ل ر ؛ ألنه خر لف النهري، ف ر ن عمرر يضر  عل  أق  من هذا، الذي يصلي بع  
"وقـال: ح زم، لكن هن  عذر صح بي جل)  ت و ، وم  عرف أن البيرع حررام فعرذره  -رضي هللا تع ل  عنه وأرض ه

-عمرر  "))قاتـل هللا اليهـود((قـال:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-"ألـم يعلـم أن رسـول هللا  ع  عليره  قاتل هللا فالنا "
خفي عليه النص الذي )   عل  تحريم التج ر  في الخمر، فق س بيرع الخمرر علر  بيرع الشرحوم،  -رضي هللا عنه

جمولهر  يعنري أذابوهر ، قر لوا  وهللا    ق ت  هللا ال)هو  حرم  عل)هم الشحوم فجموله ((واستعم  القي س هن ، فق    
سرمن، وهرذا حليرة مرن ح)ر  ال)هرو  التري عرفروا بهر ، ولرذا  مر  بعنر  شرحم، وال أكلنر  شرحم، وال أكلنر  حررام، إحنر  بعنر 



هرذه ح)لرة  ن)ئرة،    ال ترتكبروا مر  ارتكبر  ال)هرو  فتسرتحلوا مر  حررم هللا بر  ن  الح)ر ((ج ء النهي عرن التشربه بهرم 
هر  يعنري وأكلروا ثمن  ق تر  هللا ال)هرو  حرمر  علر)هم الشرحوم فجملوهر  فب عوهر (( و م  فعلوا في الص)  )روم السرب  

ن لم ي كلوه ، وهللا أعلم.   وا 
 .نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن ،عل  عب ه ورسوله وب رك وصل  هللا وسلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 كتاب اللباس -شرح: عمدة األحكام 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحم  هلل ر  الع لم)ن، والص   والس م عل  نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن، أم  بع  

 لح ضرين ، وغفر له ولش)خن  ول-رحمه هللا تع ل -ق   اإلم م عب  الغني المق سي 
  كتاب اللباس: 

))ال تلبسوا الحرير فإنه : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن عمر بن الخطاب 
 .من لبسه في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة((

))ال تلبسـوا الحريـر وال يقـول:  -صلى هللا عليـه وسـلم-قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن حذيفة 
 .م في الدنيا ولكم في اآلخرة((، فإنها لهالديباج، وال تشربوا في آنية الذهب والفضة، وال تأكلوا في صحافها

الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسروله، نب)نر  محمر  وعلر  آلره وصرحبه أجمعر)ن، أمر  
 بع  

  -رحمه هللا تع ل -فيقو  المؤلف 
 كتاب اللباس:

علرر  عبرر  ه، وأر فهرر  ب ألشررربة،  -جرر  وعرر -نهرر  الكرر م عررن األطعمررة، وهرري مررن أعظررم مرر  يمررتن برره الررر  لمرر  أ
ــا ُيــَواِري وثلرر  ب للبرر س، وهرري مررن أعظررم الررنعم الترري أنعررم هللا بهرر  علرر  العبرر    ُكم  ِلَباس  َنــا َعَلــي  }َيــا َبِنــي آَدَم َقــد  َأنَزل 

} َءاِتُكم  ور أن النر س يمشرون بر ون لبر س، النر س يمشرون عررا ، مرن أعظرم الرنعم يعني تصر [( سور  األعراف66 ] َسو 
-ج  وعر -عل  الخلق هذا اللب س الذي )واري السوءا ؛ ألن ظهوره  يسوء اإلنس ن، فستره  نعمة من نعم هللا 

عليرره -، )جرر  شرر ر المررنعم عل)هرر    لطعرر م والشرررا ، وعلرر  هررذا ال تسررتعم  علرر  خرر ف أمررر هللا وأمررر رسرروله 
ــٌر{، ولررذلك أر فرر  اآليررة، االمتنرر ن أر ف بقولرره  -صرر   والسرر مال ــَك َخي  ــَوَى َذِل ــاُس التَّق   [( سررور  األعررراف66 ] }َوِلَب

وتتجرر  عرن شر ره ، ال  -جر  وعر -يعني م  ي في أن تكتسي لب س تستر عورترك وسروءتك بهرذه النعمرة مرن هللا 
المر مور بره، بر ن تكرون مب حرة طر هر  ب لضرواب  والحر و   ب  من ش ر هذه النعم، وشر ره  ب سرتعم له  علر  الوجره

الشررررعية، واللبررر س هرررو مشرررترك بررر)ن الرجررر   والنسررر ء، ومرررع األسرررف الشررر )  أن نجررر  المخ لفررر   مرررن الرجررر   ومرررن 
النسرر ء، الرجرر   )لبسررون مرر  حرررم هللا علرر)هم مررن حريررر وغ)ررره ويسرربلون، ويلبسررون الثيرر   الترري تبرر)ن عررن سرروءاتهم 

ره ، و   هذا ال )جوز، والنس ء األمر ف)هن أش ؛ ألن الستر مطلو  منهن أكثر، الستر مطلو  من أحي نً  وتظه
الرج  ، عور  الرج  ال )جوز أن يطلع عل)هر  أحر  إال زوجتره، أو مر  ملكر  يم)نره، مطلرو  منره السرتر، ال )جروز 

ور  الرجر  معروفرة عنر  أهر  العلرم، له بح   أن ي شف عورته، والمرأ   ذلك ب  أشر ؛ ألن االفتتر ن بهر  أعظرم، وعر
 ال يصرر   محرر    مررن السررر  إلرر  الر بررة، وسررتر هررذا شرررط فرري الصرر  ، ويجرر  سررتر المن برر)ن أيضررً  فرري الصرر   

)جر  لكرن الصر   صرحيحة مرع اإلثرم، ب)نمر  العرور  سرتره   أح  م في الثو  الواح  ليس عل  ع تقره منره شريء((



الصرر   جميررع برر نه  إال الوجرره، ومررنهم مررن يسررتثني الكفرر)ن، ومررنهم مررن شرررط لصررحة الصرر  ، المرررأ  عورتهرر  فرري 
يستثني الق م)ن، عل     ح   األطراف مح  خ ف ب)ن أه  العلم، لكن مر  عر ا ذلرك ال، محر  إجمر ع هرذا فري 
 الص  ، وعن  الرج   األج ن  معروف عورته  ال )جوز له  أن تب ي شيء من ب نه  البتة، عن  الرج   األج ن 
وأ لة الحج    ث)ر  ج ًا ليس هذا موضعه ، ستر عورتهر  عنر  النسر ء، وهرذه هري المشر لة التري اآلن يعر ن  منهر  
األمرين وم  يحص  في مح ف  النس ء واجتم عهن شيء ال )خطر عل  الب  ، يعني )رذ ر فري األعرراس واألفرراح 

 وأم كن التجمع   والمن سب   شيء ال )خطر عل  قل  ع ق .
  عن  النس ء  عورته  عن  مح رمه ؛ ألن النس ء عطفن عل  المح رم في آية النور واألحزا ، عطفن عل  وعورته

المح رم في آية النور واألحزا ، فح م النس ء ح م المح رم، ف لذي تب يه ألخ)ه  وعمه  وخ لهر  ووالر  زوجهر  وابرن 
ق  عل  المحر رم، فعلر  المسرلم رجرً   ر ن أو امررأ  زوجه  تب يه للنس ء، وم  ع ا ذلك ف  )جوز إظه ره؛ ألنه  نس

، ال يسل  هذه النعمة، ال )تمن  أن )ج  م  يستر عورتره فر  يسرتطيع، هرذه نعرم تحتر ج -ج  وع -أن )تقي هللا 
ُتم  ِإنَّ َعـَذاِبي َلَشـِديٌد{إل  شر ر  ُتم  أَلِزيَدنَُّكم  َوَلِئن َكَفـر  س المررا  الكفرر المخررج مرن ولري [( سرور  إبرراهيم9 ] }َلِئن َشَكر 

َبـَواِر{الملة،  فر الرنعم،  َمُهم  َداَر ال  ر ا َوَأَحلُّوا  َقو  ُلوا  ِنع َمَة َّللا ِ ُكف  يعنري لريس  [( سرور  إبرراهيم69 ] }َأَلم  َتَر ِإَلى الَِّذيَن َبدَّ
هرذا هرو  فرهر ،  -جر  وعر -المقصو  به الكفر المخرج عن الملة  فر النعم، واستعم   النعم فيم  ال )رضري هللا 

هرذا هررو  فررر الررنعم؛ ألنرره يق برر  الشرر ر، أال )خشرر  هللا المسررلم أن )تمنر  مرر  يسررتر برره عورترره فرر  )جرر ؟! يعنرري مرر  
قررؤوا فري  تر  الفقره  )رف يصرلي العرررا ، يعنري مسرتح)  أن )وجر  )روم مرن األيرر م مر  عنر ك شريء تلبسره؟ مر  هررو 

  ال تري  وال ترغ  أن )راه أح  من الن س عقوبة له  علر  مر  تصرنعه مستح) ، مستح)  في )وم من األي م وجل ه
 -جر  وعر -في نعم هللا، فتس ه  الن س تسر ه  شر ) ، والتبعرة علر  المب شرر لهرذه المن ررا ، وعلر  مرن واله هللا 

سرب  وعوق  الن س بعقوب    ث)رر منهر  ال يشرعرون بهر  ب    لكم راع و لكم مسئو  عن رع)ته((أمر أي مخ لف 
هذه المخ لف  ، هن ك قصص وأخبر ر واقعيرة، ليسر  تخرصر   وال ظنرون وال توقعر  ،  لهر  واقعرة، والرذي )خفر  
عليه شيء يس  ، يس   إم  القض   أو رج   الحسبة، ورج   الحسبة في أي بلر  مرن البلر ان إذا  ر ن هنر ك زواج 

  النس ء، ال المررأ  تر خ  بعبر ء  متلففرة، لكرن أكثر عملهم )نص  عل  هذا القص ، ال ألنهم )ب شرون اإلن  ر عل
إذا  خل  إن   ن زوجه  يعلرم هرو اآلثرم، أو أخوهر ، أو أبوهر ، ويعر نون مرن هرذا أشر  المع نر  ، وعوقر   ث)رر مرن 

يغر ر،  ر  ذنر  لره عقوبرة، ال )تصرور اإلنسر ن  -جر  وعر -هذا ب لفضيحة، نس   هللا الس مة والع فية؛ ألن هللا 
ظلمرره ح)نمرر  ق رربض علرر  بنترره أو علرر  أخترره أو علرر  زوجترره مررع شررخص أجنبرري، هررذا بمرر   -وعرر  جرر -أن هللا 

 سب  أ) ي م، أن  السب ، أن  المتس ه ، فعل  اإلنس ن أن يحت ط لنفسه وألهلره، وال )تررك مول)تره التري واله هللا 
سرروءًا بعرر  مسرر ئ  التصرروير،  أمرهرر  فريسررة لوحرروش البشررر، مهمرر  قرر لوا مررن  رر م لرر)ن و رر م معسررو ، )ررز ا  األمررر

التصوير اآلن أوج   وار  في  ث)ر من الب)و ،  وار ، يعني تصور المرأ  ثم بع  ذلك ) بلج أحي نً  عل)ه  جس  
ع ري، أو ) بلج عل)ه  من يفع  معهر  الف حشرة، ويقر   لوالر ه  أو لزوجهر   تفضر ، تهر   قبر  ذلرك، بر لتم )ن مرن 

ال أخبر الو  ال  أو الزوج، ط)  وش تص)ر الحي   بع  هذا التس ه ؟  )ف يعيش اإلنس ن وهرو نفسه ، إن م ن  وا 
)رى صور  بنته أو زوجته معه  شخص يع شره  عرا ؟ وهرو مر  هرو بصرحيح، يفعلره الفجر ر اآلن،  ث)رر منره لريس 
 بصحيح، لكن يفعله الفج ر ليش؟ لتص)ر وس)لة ضغ ، والنس ء ضعيف   يستجبن، لكن عل     ح   لو حص 



ذا صر ق  فري   مهر ، صر ق  مرع ربهر   -مث  هذا األمر ف  )جوز للمرأ  أن تسرتج)  مهمر  بلغر  الضرغوط، وا 
برأهرر   مرر  برررأ ع ئشررة؛ ألن بعررض الفجرر ر )نتهررك األعررراض بهررذه الطريقررة، يطلرر  أحرر  يصررور الوجرره  -جرر  وعرر 

ال شريء، ثرم بعر  ذلرك البنر  مسر )نة أو الزوجرة، ووقرع  فق ، ثم بع  ذلك ) بلج عل)ه  أي صور  ع ريرة، تع شرر وا 
بهذا السب ، وأقو   ال )جوز له  بح   مهم   ر ن الضرغ ، ومهمر   -نس   هللا الس مة والع فية- ث)ر من النس ء 

ترت  عليه من أثر ولو الطر ق، أن تسرتج)  لهرذا الفر جر، لهرذا الخب)ر ؛ ألن هرذا )زير  )رز ا  األمرر سروء، يعنري 
، الذي برأ ع ئشة، إذا ص ق  )برئه ، وهللا -ج  وع -قة واقعة، فسوف )برئه  هللا بع  أن   ن مظنون ص ر حقي

 المستع ن.
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

 "))ال تلبسـوا الحريـر((: -صلى هللا عليـه وسـلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-"عن عمر بن الخطاب 
ق   ب لنسبة للذه  والحرير   -عليه الص   والس م-أن النبي والخط   للرج  ؛ ألنه ج ء في الح )  الصحيح 

ف لمقصرو   ال تلبسروا الحريرر يعنري الرجر  ، ال )جروز لهرم أن )لبسروا    هذان حرام عل  ذ ور أمتري حر  إلن ثهر ((
ذا  ر ن عر ج ح رة مرثً  أو جر ر  الحرير، فلبس الحرير حرام إال م  استثني من الشيء القل)  عل  مر  سري تي، وا 

 فيه. -عليه الص   والس م-أو شيء ال )رتفع إال ب لحرير فق  رخص النبي 
من لبس الحرير لم )لبسه في اآلخر ، يعني مر  ألحر   ر م هرذا  ))فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة((

 ِلَباُسُهم  ِفيَها َحِريٌر{}وَ  وين بيص)ر هذا؟ ال )لبسه في اآلخر  وهو لب س أه  الجنة  فمن ق)  فيه في الصحيح)ن،
 }َوِلَباُسـُهم  ِفيَهـا َحِريـٌر{لبر س أهر  الجنرة وقر  منرع منره فهر  )لربس غ)رره فري الجنرة؟  ذا  ر ن هرذا [( سور  ف طر11 ]
أو ال ي رررون مآلرره إلرر  الجنرررة، يعنرري ال برر  أن )ررر خ  النرر ر؟ علررر   رر  حرر   هرررذا مررن نصررروص  [( سررور  فرر طر11 ]

هذا وع)  ب لن ر عل  من لبس الحرير؛ ألنره إذا ق)ر   ال )لبسره فري اآلخرر  وهري لبر س الوع) ، فمنهم من ق    إن 
أهر  الجنررة، لررن )بقرر  عرر ري وال )لربس غ)ررره، نعررم إذًا ال )رر خ  الجنررة الترري لب سرهم ف)هرر  حريررر، وهررذا مررن نصرروص 

به  فري اآلخرر ،  مر  الوع) ، ومنهم من يقو   يحرم التنعم بهذه النعمرة فري الجنرة  مر  يحررم شر ر  الخمرر مرن شرر 
يحرم من يسمع األغ ني والمع زف والمزام)ر من سم ع غن ء الحور الع)ن، جزاء وف قً ، الجرزاء مرن جرنس العمر ، 
ن  رر ن إن عررذ  بقرر ر معصرر)ته ثررم صرر ر مآلرره إلرر  الجنررة يحرررم مررن هررذه النعمررة الترري تعجلهرر ، وعلرر   رر  حرر    وا 

زاو  شرر)ئً  مررن هررذه المن رررا  وهررذه المع صرري، عليرره أن )برر  ر  التوبررة تجرر  مرر  قبلهرر ، وتهرر م مرر   رر ن قبلهرر ، فمررن
 يقب  التوبة. -ج  وع -ب لتوبة النصوح، وهللا 

ه  لإلنس ن أن يقو   أن  ب تنعم في هرذه الر ني  وال مر  بر ي إال  ))فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة((
ق    بصره، يعنري    م  أسف  من الكعب)ن ففي الن ر((ضهم الحرير في اآلخر  م  يحت ج، م  نبيه، مث  م  ق   بع

يظنرره مررن القمرريص، مرر  أسررف  مررن الكعبرر)ن يعنرري مررن الثررو  فرري النرر ر ب يفرره، هررذا  رر م، تصررور بعررض السررفه ء 
بعض الجه   قر  )تصرور هرذا، قر  يقرو   أنر  بشرر  الخمرر وفري اآلخرر  مر  نري بح جتره )وجر  غ)رره، هرذه مع نر  ، 

، ال )جوز أن يق   مث  هذا الكر م، هرذا وع)ر  شر )  ممرن ال )نطرق عرن -  هللا الس مة والع فيةنس -هذه م  بر  
 الهوى.
  -رحمه هللا تع ل -يقو  



))ال تلبسـوا الحريـر وال يقـول:  -صلى هللا عليه وسلم-قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه-"وعن حذيفة 
قمشرة تسرم  حريرر ويلبسره  الرجرر  ، وثير   ن عمرة، لكرن التسرمية مرر  قر  يقرو  ق ئر  مرثً   السرروق فيره أ "الـديباج((

تضر، التسمية........ بحقيقته )جتنبه المسلم خشية أن يقع فري المنهري عنره، اللهرم إال إذا   نر  التسرمية تسرمية 
ال مر  )جروز؟ نعرم بع)ر   من وجه شبه بع)ر  جر ًا، مثر  مر  يسرمون البتررو  الرذه  األسرو ، )جروز للرجر   مزاولتره وا 

 ج ًا، بع)  عن حقيقة الذه  الذي ج ء  به النصوص.
  ال تلبسروا وال )ب ج نوع من الحرير، ومنهم من يقرو   إنره مر  غلرظ مرن الحريرر  ))ال تلبسوا الحرير وال الديباج((

))وال وعطفرره علرر  الحريررر مررن برر   عطررف الخرر ص علرر  العرر م ل هتمرر م بشرر نه والعن يررة برره  الحريررر وال الرر )ب ج((
فيحرررم األكرر  والشررر  فرري األوانرري المصررنوعة مررن  تشــربوا فــي آنيــة الــذهب والفضــة، وال تــأكلوا فــي صــحافها((

الذه  والفضة، ال تجروز بحر   ال للرجر   وال للنسر ء؛ ألنره إنمر  أبريح للنسر ء الحليرة فقر ؛ ألنهر  جبلر  علر  حر  
َيـِة{التزين  ـُأ ِفـي ال ِحل  ف)بر ح لهر  أن تتحلر  ب لرذه  والفضرة، لكرن تسرتعم  الرذه   [( سرور  الزخررف39 ] }َأَوَمـن ُيَنشَّ

والفضة في غ)ر حلية هي   لرج ، ف  )جوز له  أن تستعم  إن ء ذه  وال فضة، وال )جروز لهر  أن تسرتعم  قلرم 
 ذه  وال فضة، ف  )جوز له  بح   أن تستعم .

  علرر  الررذه  والفضررة، ولرررذا األكرر  والشررر  منصرروص عليرره، وع مرررة أهرر  العلررم علرر  قيرر س سررر ئر االسررتعم ال
الفقهرر ء )جعلررون هررذا الحرر )  فرري برر   اآلنيررة فرري  ترر   الطهرر ر ، ال )ج)ررزون الوضرروء مررن إنرر ء الررذه  والفضررة، 
والوضررروء غ)رررر األكررر  والشرررر  فررر   علررر  أنهرررم )توسرررعون فررري النهررري، ويع ونررره مرررن األكررر  والشرررر  إلررر  سررر ئر 

وز سرر ئر االسررتعم ال  مرر  عرر ا األكرر  والشررر ، وحجررة االسررتعم ال ، ومررنهم مررن يقصررره علرر  مررور  الررنص، )جرر
الجم ه)ر أنه إذا منع األك  والشر  بآنية الذه  والفضة مع الح جة إل  ذلك فلئن يمنع م  سواه مرن بر   أولر ، 
والعلرة الترري اسرتنبطوه  الفخررر الخري ء، و سررر قلرو  الفقررراء، والتشربه ب هرر  الجنرة، والتضرر))ق علر  النقرر )ن، علرر  

 استنبط  بسب  المنع من استعم   الذه  والفضة. ث)ر  
الضم)ر يعو  عل  من؟ علر  الكفر ر، ط)ر  ويرن مرجرع الضرم)ر؟ مرذ ور؟  ))وال تأكلوا في صحافها فإنها لهم((

   علرر  أن الررذي  ))فإنهــا لهــم فــي الــدنيا ولكــم فــي اآلخــرة((غ)ررر مررذ ور، إنمرر  حررذف للعلررم برره، برر ل)  المق بلررة 
ال )   عل  إب حته  لهم؛ ألنهم مخ طبون  ))لهم في الدنيا((ال يم ن منه  في اآلخر ، وقوله   يستعمله  في ال ني 

بفروع الشريعة، فيحرم عل)هم م  يحرم عل  المسلم)ن، والقو  بمخ طبة الكف ر لفروع الشريعة قو  جمهور العلم ء 
ُمَصلِ ينَ  َقاُلوا َلم  َنكُ *  }َما َسَلَكُكم  ِفي َسَقرَ أل لة  ث)ر ، منه    ـِكينَ *  ِمَن ال  َوُكنَّـا َنُخـوُض  * َوَلـم  َنـُك ُنط ِعـُم ال ِمس 

ذ روا فروع يعذبون عل)هر ، والمسر لة مبسروطة فري غ)رر هرذا الموضرع، فر   [( سور  الم ثر45-46 ] {َمَع ال َخاِئِضينَ 
 يمتثلررون األوامررر والنررواهي، يعنرري أنهرر  لهررم فرري الرر ني  أنهرر  تبرر ح لهررم، لكررن هررم الررذ)ن يسررتعملونه ، وهررم الررذ)ن ال

 فص ر  لهم ب عتب ر أنهم )تن ولونه  ويستعملونه  من غ)ر ن )ر، نعم.
-قال: "ما رأيت من ذي لمـة فـي حلـة حمـراء أحسـن مـن رسـول هللا  -رضي هللا عنهما-عن البراء بن عازب 
 ر وال بالطويل".، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصي-صلى هللا عليه وسلم

 "في حلة حمراء"يعني من ص ح  لمة  : "ما رأيت من ذي لمة"-رضي هللا تعالى عنه-البراء بن عازب يقو   "
واللمة الشعر إل  شرحمة األذن، ثرم الجمرة ثرم..، أواًل  الروفر  إلر  شرحمة األذن، ثرم أنرز  منهر  الجمرة، بر)ن شرحمة 



عليره الصر   -هن  سمي لمة، هذا ب لنسبة لشعر الرج  ، اقتر اء بره األذن والمن  ، فإذا وص  إل  المن ب)ن  م  
وتكمرريً  للسررنن إذا     -عليرره الصرر   والسرر م-، وذ رنرر  فرري سررؤا  مررر بنرر  أن اتخرر ذ الشررعر اقترر اء برره -والسرر م

علرر  صرر ق صرر حبه ال شررك أنرره )ررؤجر علرر  ذلررك، أمرر  مررن )ررزاو  المن رررا ، ويقترررف الفررواحش والجرررائم، ويربرري 
، نقرو   ال مر  هرو بصرحيح، تقتر ي بشريء غ)رر واجر  وتر رك الواجبر  ؟! قر  ال شعر، ويحلق لح)ته، ويقرو   مقتر  

يقو  ق ئ   الجهة منف ة هذا عليه إثمه وهرذا لره أجرره، وش المر نع؟ نقرو   ال ير  أخري البر   واحر ، نعرم لرو   نر  
ا  لره شرعر، تتررك المسرتح  وتحلرق الواجر ؟! من ب ب)ن مختلف)ن قلن   الجهة منف ة، اآلن الجهة غ)ر منف ة، هرذ

نقو   ال ي  أخي الب   واح  والجهة غ)ر منف ة، ولذا ع)  علر  مرن يقرو  مرن األشرعرية  إنره )جر  علر  الزانري 
أن يغرض بصرره عرن المزنري بهر ، )جرر  عليره أن يغرض؛ ألنره مر مور بغرض البصررر، نقرو   ير  أخري البر   واحرر  

..، -عليره الصر   والسر م-أج  الزن ، وهذا مثلره هرذا ب)ربري شرعر ألن النبري وين رح ؟ م  حرم البصر إال من 
لكن األوامر الصريحة التي ع ه  أه  العلم من  ب ئر الذنو  حلق اللحيرة يحلرق لح)تره، نقرو   ال ير  أخري الجهرة 

 نع؟ نقو   نعرم م  هي منف ة  له شعر، فهذا يفعله  ث)ر من الن س )ربي شعره يقو   الرسو  )ربي شعره وش الم
إذا ص ر مظهرك مث  مظهر الرسو  لم ذا؟ ألنه )وج  من )ن زع، )وج  مرن يقتر ى بره مرن الكفر ر والفجر ر )ربرون 

عليه الص   -بهم، ب ل)  اقت ائك بهم في حلق اللحية، ف ن  مقت   بهم ال ب لرسو   -هللا أعلم-شعورهم، واقت اؤك 
فرررة ولررره مشرررقة، ولرررذلك اعترررذر اإلمررر م أحمررر  عنررره، قررر    "لررروال المشرررقة ، وتربيرررة الشرررعر ال شرررك أن لررره  ل-والسررر م

التخذن ه" يحت ج إل  تسريح، ويحت ج إل  ترج) ، ويحت ج إل   هن،  ث)ر من الن س م  هو بف ضي لهذه األمور، 
ب لمق برر  فرري نرر س )برر لغون، فرري أنرر س )جلررس سرر عت)ن ثرر   )تنظررف ويتجمرر  وعنرر ه صرر لون )تحلررق برره علرر  مرر  

وس  ب)ن الغ لي والج في،  )نن   )ن الطه ر   )رن النظ فرة،  -ج  وع -ن األشوام س عت)ن ث  ، و )ن هللا يقولو 
ضررر عة الوقررر  فررري مثررر  هرررذه األمرررور ال، ولرررذا جررر ء لكسرررر هرررذه الحررر  ، جررر ء حررر )  وهرررو  لكرررن المب لغرررة والغلرررو وا 

ن )بر لغ بح)ر  )خررج عرن الحر  الشررعي، وهذا يع لج به من )ب لغ فري النظ فرة، مر   البذاذ  من اإليم ن((صحيح  
والنصرروص  مرر  تعرفررون جرر ء  لعرر ج األطررراف المتب عرر  ؛    الطهور شررطر اإليمرر ن((ويعرر لج الطرررف اآلخررر بررر
َناُكم  ُأمَّة  َوَسط ا{لي ون المسلم في الوس   وأه  السنة وس  ب)ن الفرق  لهر ، يعنري  [( سور  البقر 341 ] }َوَكَذِلَك َجَعل 

الخوارج في  فة، والمرجئة في  فة ف ه  السنة وس  ب)نهم في نصوص الوع  والوع) ، وق  مث  هذا في إذا   ن 
جميع أبوا  ال )ن، في حلة حمراء، الحلرة تتكرون مرن ثروب)ن إزار ور اء، وجر ء النهري عرن لربس األحمرر الخر لص 

  بهر  المير ثر الحمرر  مر  فري بعرض وسي تي ذ ر المي ثر في السبع المنهري عرنهن، فري الحر )  الرذي )ليره، والمررا
علررر  مرررن رآه قررر  لررربس األحمرررر، علررر   ررر  حررر   لررربس األحمرررر  -عليررره الصررر   والسررر م-الروايررر  ، وأن رررر النبررري 

الخ لص منهي عنه، وعل  هذا يحم  قولره  "فري حلرة حمرراء"  مر  قر   ابرن القريم أنهر  ليسر  حمرراء خ لصرة ف)هر  
شرم غ هرذا وش لونره؟ إيرش؟ أحمرر، وهر  هرو أحمرر خر لص؟ ال لريس خطوط سو ، ويطلق اللون علر  الغ لر ، ال

ب حمر خ لص، إنم  فيه بق ر النصف تررى، مر  هرو بقل)ر ، بقر ر النصرف البير ض، لكرن ب عتبر ر أن األحمرر لرون 
ال مثر  شرم غ األخرذ هرذا، الحمرر  مر  تجري الثلر ،  غ ل ، يغل  م  معه من األلوان؛ ألنه ف قع، في خرذ التسرمية، وا 

ن الثل ، ويق   له  أحمر؛ ألن اللون األحمر غ ل ، وهن  حلة حمراء ف)ه  خطوط، وف)ه  ألوان أخرى، لكن أق  م



األحمر غ ل ، وعل  هذا لبس األحمر الخ لص منهي عنه ال )جوز، عل  م  سي تي في الح )  الذي )ليه، وأم  
 لبس الحلة الحمراء فلئن ف)ه  لون آخر. -عليه الص   والس م- ونه 

، وأكمرر  الخلررق، وهررو -عليرره الصرر   والسرر م-أجمرر  الخلررق  "-صــلى هللا عليــه وســلم-"أحســن مــن رســول هللا 
يعنرري أعلرر   "بعيــد مــا بــين المنكبــين"أحسررن النرر س خلقررً  وخلقررً ، لرره شررعر يضررر  إلرر  من بيرره، يعنرري إلرر   تفيرره، 

قررة فري  ترر  الشرم ئ  الترري مررع ، وجرر ء  األوصر ف ال قي-عليره الصرر   والسر م-وصر ره متسررع  الظهرر عررريض،
عليره الصر   -ه ب لنبي الق و  األسو  حت  يعرف أوص فه العلم ال )راجعه ، وال )تم اقت اؤ األسف  ث)ر من ط   

-والسر م عليه الص  -ليس ب لقص)ر وال ب لطوي ، يعني ربعه  ،بع)  م  ب)ن المن ب)ن الخلقية والخلقية -والس م
نم  ربعة من الرج  ، نعم.، ليس ب لقص)ر وال ب لطو   ي ، وا 

ونهانـا عـن  ،بسـبع -صـلى هللا عليـه وسـلم-قـال: أمرنـا رسـول هللا  -مـارضـي هللا عنه-عن البراء بن عـازب 
تبــاع الجنــازة ،ســبع، أمرنــا بعيــادة المــريض بــرار القســم أو المقســم، ونصــر المظلــوم،  ،وا  وتشــميت العــاطس، وا 

جابة الداعي فشاء السالم، ونهانا  ،وا   ،وعـن الميـاثر ،عن خواتيم أو عـن تخـتم بالـذهب، وعـن شـرب بالفضـةوا 
 وعن القسي، وعن لبس الحرير واإلستبرق والديباج.

  -رحمة هللا عليه-نعم، يقو  المؤلف 
إذا صرررح  "-صــلى هللا عليــه وســلم-قــال: أمرنــا رســول هللا  -رضــي هللا تعــالى عنــه-"وعــن البــراء بــن عــازب 

-ب آلمر فهو مرفوع قطعً ، من قب)  المرفوع إذا صرح ب آلمر، ه  يحتم  أن ي ون اآلمرر غ)رر النبري الصح بي 
؟ هن  ال، لكن إذا لم يصرح ب آلمر فق    أمرن  بسبع، ونه)ن  عن سبع، ف لجمهور عل  أنه -عليه الص   والس م

عليرره الصرر   -ر والنهرري، وهررو النبرري مرفرروع؛ ألنرره ال )تصررور أمررر ونهرري فرري األمررور الشرررعية إال لمررن لرره األمرر
ــا رســول هللا  -والسرر م ــه وســلم-"أمرن ــادة خصرر    بســبع" -صــلى هللا علي ــا بعي ــا عــن ســبع كــذلك، أمرن "ونهان

وعي    المرريض جمر ه)ر أهر  العلرم علر  أنهر  سرنة، وتت كر  فري حرق األقرر ، وفري حرق مرن )رؤنس بره،  المريض"
وي اإلجم ع علر  أنره سرنة، نقر  اإلجمر ع علر  أن عير    المرريض وعل     ح   هي من حق المسلم، ونق  النو 

سرررنة، وقررر  تررررجم اإلمررر م البخررر ري فررري صرررحيحه  بررر   وجرررو  عيررر    المرررريض؛ ألن األمرررر صرررريح، أمرنررر  بعيررر    
ال لررو  رر ن ع)نرري لكرر ن  رر  مررن مرررض مررن األمررة  ال علرر  الكف يررة؟ علرر  الكف يررة وا  المررريض، لكنرره وجررو  ع)نرري وا 

ال فهررو واجرر  علرر  الكف يررة، وع مررة أهرر  العلررم الجمرر ه)ر علرر  أنرره سررنة مسررتح ، اجتمعرر  األمررة  ل هرر  لزي رترره، وا 
بعير    المررريض ألي مرررض؟ زيرر  مرن النرر س مز رروم نررزوره أو مر  نررزوره؟ األصرر  أنرره مرريض )ررزار، ط)رر  زيرر  مررن 

ال  مر  ترزوره؟ ترزوره، تر عو الن س في العن ية المر ز  م  يشرعر ب حر ، زر  أو مر  زر  مر  )ختلرف األمرر، ترزوره وا 
جرر بر وهرو مغمر  عليره، وترررجم  -صرل  هللا عليره وسرلم-لره، وأجررك ث بر ، وهرذا مررن حقره عليرك، وقر  زار النبرري 

اإلمرر م البخرر ري  برر   زيرر ر  المغمرر  عليرره؛ ألن بعررض النرر س يقررو   وش الف ئرر   مررن زي رترره؟ هرر  هررو ب)رر ري بررك؟ 
 ،"أمرنا بعيادة المريض -ج  وعر -لطل  األجر والثوا  من هللا ؟ أن  تزوره -ج  وع -أن  تزوره له، أو هلل 

تباع الجنازة" أن  افترض أن شخص خرف وهو ممن تج  صلته، و ن  تزوره من ب   صلة الرحم، وهو من  وا 
ال مر  ج)ر ، وقر  تتر ثر برؤيتره، وقر  تتقرزز مرن رؤيتره، وقر   أقر  الن س إليك، وخرف صر ر مر  )ر ري برك ج)ر  وا 



-ج  وع -من األذى من زي رته، ف لحق ب قي )زار ويؤانس، ويتحم  م  ي تي منه، واألجر عل  هللا )ن لك شيء 
. 

تبــاع الجنــازة" إتبرر ع الجنرر ز  مررن ب)رر  أهلهرر  إلرر  المسررج  ح)رر  يصررل  عل)هرر ، ومررن المسررج  إلرر  المقبررر  ح)رر   "وا 
لرره ق)ررراط مررن األجررر، وجرر ء  ترر فن، ويشرر رك فرري الصرر   عل)هرر ، يشرر رك فرري  فنهرر ، ومررن صررل  علرر  جنرر ز   رر ن

تفس)ره أنه مث  جب  أح  من األجر، أجر عظيم، وتج  بعض المحروم)ن وهم في المسج  مر  يصرلي، مر  تصرلي 
عل  الجن ز  ف)ه  أجر، ق    صل)ن  أمس عل  واح ، ق   هذا، هذا محروم ب لمق بر  أنر س يقصر ون المسر ج  مرن 

َيُكم  َلَشــتَّى{ثرروا ، ب عرر  الترري يصررل  ف)هرر  علرر  الجنرر ئز طلبررً  لل واحرر  جرر لس فرري المسررج ،  [( سررور  الل)رر 4 ] }ِإنَّ َســع 
والن س ي برون هللا أكبر عل  الجن ز ، ويقو   صل)ن  أمس عل  جن ز ، هذا الح ص  ي  إخروان، وأنر س )تجشرمون 

والحرم ن له وجروه  ،-ج  وع -من بع  إل  المس ج  التي يصل  ف)ه  عل  الجن ئز طلبً  لألجر والثوا  من هللا 
وأبروا   ث)رر ، مر  نظرن أن هرذا الرذي مر  صرل  علر  جنر ز  محرروم فقر ، الحرمر ن لره وجروه، شرخص جر لس يف رر 
وش )بي يسوي؟ وش )بي )زين؟ م  عنر ه شرغ ، مر  هرو محتر ج للنروم، ومر  فري أحر  )رزوره وال شريء، والمصرحف 

ح وال )هلرر ، هررذا أيضررً  محررروم، يرر  أخرري لررك ب رر  حرررف برر)ن ) يرره مرر  يفتحرره وال يقرررأه، حترر  وال )ررذ ر هللا وال يسررب
يعني ه  الوق  الذي أنر  جر لس ضر يقتن برك الر ني  مر  تر ري إيرش تسروي؟ افرتح المصرحف ولرك عشر حسن  ، 

ب   حرف عشر حسن  ، الجزء الواح  م ئة ألف حسنة، ي   عمره  له م  وفر م ئة ألف ري  ، وجزء بربع س عة 
جرر  -و ث)ررر  ومتيسررر ، وتنرروع العبرر  ا  هلل  -وهلل الحمرر -فنقررو   أبرروا  الخ)ررر موجررو   يقرررأه بم ئررة ألررف حسررنة، 

أعظررم المررنن علرر  عبرر  ه فرري تنرروع العبرر  ا ؛ ألن اإلنسرر ن الررذي مرر  تهرروى نفسرره هررذا البرر   عنرر ه أبرروا   -وعرر 
 س الع رس، أخرى، بعض النر س مسرتع  يصرلي م ئرة ر عرة، ولريس بمسرتع  )ر فع رير   فري سرب)  هللا، وبعرض النر

)ررر فع الررر راهم وهرررو مبسررروط ومسرررت نس، لكرررن تقرررو  لررره  صررر  ر عتررر)ن، يقرررو   هللا يع)ننررر  علررر  أنفسرررن ، إن سرررعي م 
متعرر   ، وهررذا الررذي تقررو  لرره  صرر ، قررم صرر  مررع  -وهلل الحمرر -صررحيح، لكررن الحمرر  هلل مررن نعررم هللا أن األبرروا  

لرر  اإلنسرر ن أن يحرررص علرر  مرر  )نفعرره، أحرررص المسررلم)ن علرر  الجنرر ز ، وهللا صررل)ن  أمررس علرر  واحرر  ي فرري، فع
-عل  م  )نفعك، أحرص عل  م  )وصلك إل  مرا ك، أحرص عل  تحق)ق م  خلق  من أجلره وهرو العبو يرة هلل 

، ثم بع  ذلك ح فظ علر  م تسرب تك، ال تجمرع الحسرن  ، وتر تي ب ألعمر   أمثر   الجبر  ، ثرم بعر  ذلرك -ج  وع 
ــَن َّللاَِّ َمــا َلــم    -جرر  وعرر -مرر  وجرر   شرريء، ثررم تقررع فرري قولرره  إذا وصررل  إلرر  وقرر  الح جررة إل)هرر  }َوَبــَدا َلُهــم مِ 

َتِسُبوَن{ م  خطرر علر  ب لرك وال حسرب  حسر  ، فعلر  اإلنسر ن أن يعنر  بعملره، وأن  [( سور  الزمر49 ] َيُكوُنوا َيح 
 يح فظ عل  م تسب ته.

تباع الجنازة، وتشميت العاطس" والعطر س نعمرة؛ ألنره )خررج أشري ء وأبخرره مرن الررأس يعني إذا عطس المسرلم  "وا 
لو بق)  فيه ضرته، فهذه نعمة تحت ج إل  ش ر، ولذا أمر أن يقو   الحمر  هلل علر  هرذه النعمرة، فيشرمته السر مع 

، بقوله  )رحمك هللا، ف)جبيه الع طس  )ه ي م هللا ويصلح بر لكم، فر  يشرم  مرن ال -ج  وع -بع  أن يحم  هللا 
ذا شم  تع)ن الر .يحم  هللا  ، وا 

بــرار القســم، أو المقســم" ،"وتشــميت العــاطس القسررم يعنرري تنف)ررذ مرر  أقسررم برره الحرر لف، وهللا أن ترر خ ، يرر  أخرري  وا 
أ خرر  إن  رر ن مرر  عنرر ك مرر نع، بررر بقسررم أخيررك المقسررم، إذا لررم ي ررن ثررم مرر نع، لكررن بعررض النرر س جميررع تصرررف ته 



وهللا تقعرر ، وهللا إن تشررر ، وهللا إن ت كرر ، إلرر  مترر  ط)رر ؟ فهررذا الررذي  وجميررع أقوالرره مقرونررة ب لقسررم  وهللا تقرروم،
{جر ء النهري  َمــاِنُكم  َي  َضـة  ألِ  َعُلـوا  َّللا َ ُعر  نعرم، لكرن الررذي يقسرم علر  أخيره وال يشرق عليرره  [( سرور  البقرر 664 ] }َواَل َتج 

 الكف ر . إبراره )نبغي له أن ب)ر بقسمه، وال )لجئه إل  الحن  بقسمه بح)  ي لفه
َتنَصـُروُكم  فنصرر المسرلم واجر   نصرر أخر ك ظ لمرً  أو مظلومرً ((ا  وقر  جر ء األمرر بره  "ونصر المظلوم" ِن اس  }َواِ 

يَثـاٌق{ ـَنُهم مِ  ـَنُكم  َوَبي  ٍم َبي  ـُر ِإالَّ َعَلـى َقـو  ُكُم النَّص  يِن َفَعَلي  نصرر المظلروم ال بر  منره، ورفرع  [( سرور  األنفر  96 ] ِفي الدِ 
لررم عررن أخيررك المسررلم واجرر ، سررواء  رر ن ظ لمررً  أو مظلومررً ، فررإن  رر ن ظ لمررً  تكفرره عررن الظلررم، فهررذا نصررر لرره، الظ

 نصر له عل  نفسه األم ر  ب لسوء التي تحمله م  ال يحتم ، وأيضً  رفع الظلم عنه نصر ظ هر.
جابــة الــداعي" يررك، وقبرر  عررذرك، ف إلج بررة الرر اعي إذا  عرر ك ف جبرره، إال إذا  رر ن لرر يك مرر نع، واعتررذر  مررن أخ "وا 

ن ، ه فل)جبررهو   إذا  عرر  أحرر  م أخررمسررتحبة، وأوجبهرر  أهرر  العلررم ب لنسرربة لوليمررة العرررس  فررإن  رر ن مفطرررًا فلي كرر ، وا 
يعني فل) عو، فإج بة وليمة العرس واجبة عن  جمع من أهر  العلرم،  ر  هرذا إذا لرم ي رن ثرم    ن ص ئمً  فليص ((

.من ر، أم  إذا   ن في ال عو  م  ن ر ال تم ن إزالته، وال يستط ع إن  ره، ف  تجوز إج بة ال عو  ح)نئذ 
فشــاء الســالم" جابــة الــداعي، وا    ال ترر خلوا الجنررة إفشرر ء السرر م برر)ن المسررلم)ن سررب  للمحبررة والمررو   والتررراحم  "وا 

هررذا )نشررر  م ب)ررن م((حترر  تؤمنرروا، وال تؤمنرروا حترر  تحرر بوا، أال أ لكررم علرر  شرريء إذا فعلتمرروه تحرر ببتم، أفشرروا السرر 
  وخ)رهمر  المو   والمحبة ب)ن المسلم)ن، إفش ء الس م، تمر ب خيك  الس م علي م، وج ء في الحر )  الصرحيح  

تمر من عن  شخص م  تسلم، وراء م  سلم  ي  ف ن؟ ق    وهللا أن  أكبر الحق لي، م  يق    الذي )ب أ ب لس م((
سرتغف  بعرض النر س، أحي نرً  يح رم علر  عقل)تره مر  هري برر..، تجر ه جر لس ثرم هذا؟ يق  ، ولذلك  ث)ر من الن س ي

يمر واح ، الج لس يقو   الس م علي م، ..... ق صر هذا، وش.........؟ الم شري هرو اللري يسرلم علر  الجر لس، 
، ط)ر  مر  نقو   نعم هذا األص  الم شي، لكن إذا م  سلم؟ خ)رهم  الذي )ب أ ب لس م، الصغ)ر يسلم عل  الكب)ر

سل م تسلم أن ، ق  مث  هذا في جميع من له الحق عل  أحر ،  ب)رر علر  صرغ)ر، أ  مرن أبيره،  خر  الولر  وهللا 
م  سلم، أو مر من عن ك..، خ)رهمر  الرذي )بر أ ب لسر م، أنر  مخ طر  بنصروص وهرو مخ طر ، لرك مر  )خصرك 

  شررف  ولرر  أخرروي، بعررض النرر س يقررو  ولرره مرر  )خصرره، لمرر ذا ال تكررون أنرر  الخ)ررر؟ وهللا يرر  أخرري لرري سررنت)ن مرر
هذه......... عليه م  ش فه، الصلة واجبة ي  أخي، قر    الحرق لري، هرذا األصر ، ير ثم إذا لرم )رزوره، إذا لرم )رزرك 
أثم ويصلك، لكن أن  أيضً  عليك  ف ، ب  ر أن  بفع  الخ)ر، النفوس مملؤ  بمث  هذه األمور، لكن الذي )رجو 

)برئ الن س من حقوقه  له ، بر ش ولر  أخروي مر  ج نر ، وبنر  أخروي وهللا مر   لمر ، ال ال  ثوا  هللا وم  عن  هللا
أب ًا، أو أخوي م   ع ن ، هذا  له تنس ه، وتجر ه موفرور لرك )روم القي مرة، لكرن أنر  ترؤ ي الرذي عليرك، أنر  عليرك 

 حقوق ال ب  أن تؤ )ه .
فشــاء الســالم" وَهــا{، والسرر م سررنة عنرر  أهرر  العلررم، ور ه واجرر  "وا  َهــا َأو  ُردُّ َســَن ِمن  ــوا  ِبَأح  ــٍة َفَحيُّ ــُتم ِبَتِحيَّ ي  َذا ُحيِ   }َواِ 

فإذا ق    الس م علي م، تقو   وعلي م الس م ورحمة هللا وبر  تره؛ لتكسر  أقر ر مرن الحسرن  ،  [( سور  النس ء96 ]
مم رن يسرتطيعه ممر  يقربره  إذا قل   وعلي م الس م عشر حسن  ، المقصو  أن اإلنسر ن يحررص علر  أكبرر قر ر

ال م  ي في؟-ج  وع -إل  هللا   ، لكن لو ق    الس م علي م قل   مرحبً  ي في وا 
 طالب:.......



لمرر  ج ءترره أم هرر نئ وهررو  -عليرره الصرر   والسرر م-ال برر ونه ، قرر    السرر م علرري م قلرر   مرحبررً  يرر  أخرري، الرسررو  
  من؟ ق ل   أم ه نئ، ق    مرحبً  ب م ه نئ، وثب  عنه أنه قر    يغتس ، ق ل   الس م عليك ي  رسو  هللا، فق  

مرحبً  ب بنتي لم  سلم  ف طمة، ومر  حفرظ أنره ر  السر م، فهر  تكفري مرحبرً   مر  يقرو  بعرض أهر  العلرم اسرت الاًل 
ثبرر  فيرره مررن  بهررذ)ن الحرر )ث)ن؟ أو نقررو   ب نرره ر  السرر م امتثرر اًل ل يررة لكنرره مرر  نقرر ؟ مرر  نقلرره الررراوي اكتفرر ء بمرر 

النصوص؟ يعني هر  فري  ر  قضرية )نقر  مر  )لرزم نقلره أو إذا نقر  مرن وجره )ثبر  بره الح رم ي فري؟ وهرذا أحروط، 
ن   ن بعض أه  العلم )رى أن مرحبً  تكفي.  يعني إذا ر  الس م وق    مرحبً  يعني هذا أكم  ب  شك، وا 

، ويرر تي فيرره مررن الكرر م -صررل  هللا عليرره وسررلم-  هللا انته)نرر  مررن السرربع المرر مور بهرر ، ونه نرر  يعنرري رسررو  "ونهانــا"
 مثلم  في "أمرن " ح)  صرح الصح بي ب آلمر والن هي، نعم؟

 ..طالب:.....
 عشرين؟

 ..طالب:.....
ال هرر)ن، ر  السرر م ال برر  منرره، يعنرري ر  السرر م ث برر  ب فضرر  منرره فرري القرررآن، فمثرر  هررذا  ونرره لررم )نقرر ، الث ثررة 

وم  ر  الس م، م  نق  ر  الس م، في بعرض الرواير   مر  نقر  ر   -صل  هللا عليه وسلم-بي الذ)ن ج ءوا إل  الن
الس م، األمور التي تنق  بمن تثب  الحجة بنقله ال )لزم أن تنقر  مرن  ر  وجره، يعنري عنر ن  مر  )ر   علر  أن ر  

الصرح بي تر ره للعلرم بره، مر   الس م واج  إذًا ر  الس م،  ونه م  نق  في بعض القض ي ، أوفري بعرض..، يعنري
 يحت ج إل  أن )نقله في    قضية.

خررواتم وخررواتيم، جمررع خرر تم، خررواتم وخررواتيم مثرر   مفرر تح ومفرر تيح، وجوامررع  "ونهانــا عــن خــواتم، أو عــن التخــتم"
"عـن وجواميع، ومس ن  ومس ن) ، ومراس  ومراس) ، عل     ح   الجمع..، هذه يسمونه  صيغة منته  الجمروع، 

يعني نه ن  عن نفرس الخر تم أن نقتنيره إذا  ر ن مرن ذهر ، وعرن التخرتم الرذي هرو لربس هرذا  م أو عن التختم"خوات
الخ تم، ف القتن ء شراء الخ تم من الذه  حرام للرج  ، ولبس الخ تم من الذه  ولو لم ي ن عن طريق الشراء، لو 

ا تخررتم، وذاك نهرري عررن الخرر تم، نهرر  عررن أخررذ  خرر تم مررن امرررأ  ولبسررته وتبرري تع)رر ه عل)هرر ، مرر  )جرروز؛ ألن هررذ
الخرررواتم يعنررري عرررن اقتن ئهررر  وعرررن لبسررره  وعرررن شررررائه ، نعرررم وعرررن التخرررتم الرررذي هرررو لررربس الخررر تم، ب لرررذه  وعرررن 

لبس خ تم الذه  في أو  األمر، ثم رآهم )تختمون ب لذه  ف لق ه، رمر   -عليه الص   والس م-الشر ..، النبي 
"وعــن الشــرب خرر تم مررن فضررة علرر  مرر  سرري تي،  -عليرره الصرر   والسرر م-ثررم أتخررذ برره، فرمرروا برره، وثبرر  تحريمرره، 

 .  ال تشربوا في آنية الذه  والفضة((وي   له ح )    بالفضة"
المي ثر  جمع م)ثر ، وهي التي توضع عل  ال ابة ل)ر   عل)ه ، المي ثر  غط ء )جع  عل  ال ابرة  "وعن المياثر"

 مونه  إيش؟ نعم؟ل)ر   عل)ه ، والعوام   نوا يس
 ..طالب:.....

ال.. ال فرس وا  ال حم ر وا   هي مث  الوس    تجع  عل  ظهر ال ابة بع)ر وا 
 ..طالب:.....

 غ)ر السرج، هذه غ)ره ، البر عة قريبة منه  نعم، لكنه  من اللفظ نفسه من المي ثر، م  أ ر تم؟ ه ه؟



 ..طالب:.....
ال؟ مر  فري شريء تررى الكبرر مر  هرو بع)ر  ير  أخري، صحيح، يسمونه  وث ر ، مرن المير ثر مر خوذ ، أ  ر تهر  أنر  وا 

بعض الن س )ذ ر بعض القض ي  التي م  ) ر ه  سنه، وش يقو ؟ وهللا م ني ب ب)ر، أن  صغ)ر لكني ذاك الوق  
 ذه)ن، ال ال قطعً  أن  م  أ ر ته ، الذي يظهر أنك م  أ ر ته .

ء )وضع عل  ظهرر ال ابرة ممنروع؟ ال جر ء تق))ر ه  فري الرواير   لكن    المي ثر ممنوعة؟ أي شي "وعن المياثر"
القسري نروع مرن الثير   ير تي مرن بلر  يقر    "وعـن القسـي"األخرى  ب لحمر، المي ثر الحمر، ف لمنهي عنره األحمرر 

له  القس في مصر، يصنع فيه الحرير، حرير مضرلعة، حريرر مضرلع ير تي مرن بر   يقر   لهر   القرس مرن مصرر 
وهذا من عطف الع م عل  الخ ص للعن ية بش ن الخ ص، واإلستبرق نوع منه، اإلستبرق نوع  لحرير""وعن لبس ا

من الحرير، وال )ب ج م  غلظ منه، عل     ح   الحرير بجميع أنواعه وأش  له حرام علر  ذ رور هرذه األمرة، نعرم 
الفضررة يصرر)ر مسررتعمله مسررتعم   إذا  رر ن )جتمررع منرره مرر   ، إذا  رر ن )جتمررع منرره مررع اإلذابررة مرر    مررن الررذه  أو

 لهذه الم   ، أم  مجر  اللون ف  يضر، نعم؟
 ..طالب:.....
 وش ف)ه ؟

 ..طالب:.....
هو    م    ن  نسبة الذه  فيه أقوى   ن  التحريم أش ، معروف أربعة وعشرين ذه  خ لص، سرتة عشرر فيره 

 فً ، نعم.نسبة من غ)ر الذه  لكن جله ذه  فهو محرم، ويسم  ذه  حقيقة وعر 
اصـطنع خاتمـا  مـن ذهـب  -صـلى هللا عليـه وسـلم-أن رسـول هللا -رضـي هللا عنهمـا -عن عبـد هللا بـن عمـر 

))إنـي كنـت ألـبس هـذا  :صـنع النـاس، ثـم إنـه جلـس فنزعـه وقـاليجعل فصه فـي بـاطن كفـه إذا لبسـه، ففكان 
 :فنبـذ النـاس خـواتيمهم، وفـي لفـظ (())وهللا ال ألبسـه أبـدا   :ثـم قـال ،فرمى بـه وأجعل فصه من داخل(( ،الخاتم

 جعله في يده اليمنى.
  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

اتخر ذ  اصـطنع خاتمـا  مـن ذهـب" -صـلى هللا عليـه وسـلم-أن رسـول هللا  -رضـي هللا عنهمـا-"وعن ابن عمـر 
لمر  ق)ر  لره  إن  -لسر معليره الصر   وا-إنمر   ر ن للح جرة، إنمر  اتخرذه  -عليه الصر   والسر م-الخ تم من قبله 

ف رس ال يقررءون إال مر   ر ن مختومرً ، ف تخرذ الخر تم، وعلر  هرذا يقرو  جمرع مرن أهر  العلرم  إنره ال يسرتح  اتخر ذ 
الخرر تم إال لمررن يحت جرره لخررتم م  تب ترره وخط ب ترره، األم)ررر يحت جرره، الق ضرري يحت جرره، المسررئو  يحت جرره، صرر ح  

مر  أتخرذه  -عليره الصر   والسر م-يسرتح  إال لمرن يحت جره؛ ألن النبري المؤسسة يحت جه؛ لتوث)ق م  ي تبره، فر  
عليره الصر   -إال لم  ق)  له  إن ف رس والروم ال يقرءون إال م   ر ن مختومرً ، ومرنهم مرن يقرو   هرذا مرن أفع لره 

اقترر اء برره، الترري )ررؤجر المسررلم علرر  اقت ائرره بهرر ، برر ل)  أنرره لمرر  أتخررذ الخرر تم للح جررة اتخررذه الصررح بة  -والسرر م
اتخذوه، و ث)ر منهم ال يحت جه، ف صطنع خ تمً  مرن ذهر ، ف ر ن )جعر  فصره فري بر طن  فره إذا لبسره، إذا لبسره 
جع  الفص؛ ألنه م تو  فيه محم  رسو  هللا، و ونه خ رج الكف يعرضره ل متهر ن، ب)نمر  لرو  ر ن  اخر  الكرف 

 والكف أكثر م  تكون مقفلة ال.. يقيه شيء من ذلك.



، وهذا )   -عليه الص   والس م-اقت وا به  يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك" "فكان
علرر  المنبررر  "ثــم إنــه جلــس"مثرر  ذلررك  "فصــنع النــاس"علرر  أنرره يسررتح  اتخرر ذ الخرر تم ولررو لررم يحت جرره اإلنسرر ن 

فرمى به، ثم قال:  فصه من داخل(())إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل "فنزعه وقال: خلعه، ورم  به  "فنزعه"
ألن الرذه  حررام علر  الرذ ور، واآلمرر والنر هي ال يمتثر  أمرره ونهيره المجرر  عرن الفعر ،  "))وهللا ال ألبسه أبـدا ((

لمر  أمررهم بر لحلق  -عليره الصر   والسر م-فعل  من أرا  أن ي مر أو )نهر  ي رون قر و  ب لفعر  قبر  القرو ، النبري 
، مرر  حلقرروا ألو  األمررر، لكررن لمرر  حلررق  رر   النرر س أن يقتتلرروا، وفرري حجررة الررو اع فرري الخطبررة فرري الح )بيررة تررر  وا

  أو  مرن أضرع  م ابرن  م ء الج هلية، وربر  الج هليرة، وقر     -عليه الص   والس م-المشهور  لم  وضع النبي 
 من هو؟عمي(( 

 ..طالب:.....
ف آلمر والن هي إذا أرا  أن  وأو  رب  أضع رب ن  رب  العب س((  ال، الرب  ر  العب س،  م الح ر  بن عب  المطل  

 -عليره الصر   والسر م-يمتث  أمره ونهيه أو  م  )ب أ بنفسه وب قر  الن س إليه؛ لي ون ق و ، لم  رمر  بره النبري 
ن ألن التخر فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنـى" ))وهللا ال ألبسه أبدا (("رموا بره  تم بر ليم)ن وا 

  ن المس لة مختلف ف)ه  من الصح بة مرن لبسره ب ليسر ر، وجر ء مرن النصروص مر  )ر   علر  ذلرك، لكرن مر  جر ء 
فرري اليمرر)ن أكثررر، والسررب  فرري ذلررك ليصرر ن الخرر تم عررن امتهرر ن المفضرروال ؛ ألن اليمرر)ن للف ضرر   والمسررتحب   

 والمستحسن  ، واليس ر لغ)ر ذلك، بخ ف ذلك، نعم.
نهــى عــن لــبس الحريــر إال  -صــلى هللا عليــه وســلم-أن رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-بــن الخطــاب  عــن عمــر

 أصبعيه السبابة والوسطى. -صلى هللا عليه وسلم-هكذا، ورفع لنا رسول هللا 
 عن لبس الحرير إال موضع أصبعين أو ثالث أو أربع. -صلى هللا عليه وسلم-ولمسلم: نهى نبي هللا 

تحريم لبس الحرير ب لنسبة للرج   ذ ر مر  يسرتثن  مرن ذلرك، وذ رنر  أن  -رحمه هللا تع ل -ؤلف نعم لم  ذ ر الم
مم  يستثن  الع ج، يعني إذا   ن هن ك حس سية ح ة أو جر  وم  أشبه ذلك ال تذه  إال بلبس الحرير رخرص 

"عــن عمــر بــن يسرر)ر فقرر    بررذلك، أمرر  مرر  عرر ا ذلررك فرر  )برر ح منرره إال الشرريء ال -عليرره الصرر   والسرر م-النبرري 
نهـى عـن لـبس الحريـر إال هكـذا، ورفـع لنـا  -صلى هللا عليـه وسـلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-الخطاب 

ــه وســلم-رســول هللا  ال علرر  أطررراف  أصــبعيه الســبابة والوســطى" -صــلى هللا علي يعنرري )جعرر  مررثً  قيطرر ن وا 
  .األكم م شيء يس)ر ج ًا، أصبع)ن فرفع السب بة والوسط

علر   عن لبس الحرير إال موضع أصبعين أو ثالث أو أربع" -صلى هللا عليه وسلم-"ولمسلم: نهى رسول هللا 
الح  الكث)ر بح)  ال تجوز الزي    عن أربعة أص بع، ه  معن  هذا أنه  بق ر األربعة األصر بع فقر  قطعرة بقر ر 

واألص  المنع، ف)نبغي أن يقتصر من الحرير هذا أو أنه  عل  طو  الثو  أو عل  عرضه أو  ذا؟ هذه مجملة، 
ال ف ألص  أنه ممنوع؛ ألن الرخصة، نعم؛ ألن هرذه رخصرة والرخصرة مر  جر ء  عل  أق  ق ر منه لمن يحت جه، وا 
عل  خ ف  ل)  شرعي لمع رض راجح، عل     ح   الرخصة تق ر بق ره ، وال تزا  عم  ج ء  به النصوص. 

  رك عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن .وهللا أعلم وصل  هللا وسلم وب

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1كتاب الجهاد ) -عمدة األحكام شرح 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 

 :-رحمه هللا تعالى-قال 
 كتاب: الجهاد 

بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر  في -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  عن عبد هللا بن أبي أوفى
أيها الناس ال تتمنوا لقاء العدو، واسألوا هللا العافية، فإذا لقيتموهم  يا))فقال:  حتى إذا مالت الشمس قام فيهم

اللهم منزل )): -صلى هللا عليه وسلم-ثم قال النبي  ((فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظالل السيوف
 .((الكتاب، ومجري السحاب، وهازم األحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم

   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
 تاب: الجهادك

واستفراغ الوسع في قت   األع اء، في قت    ،مج ه  ، والمرا  به بذ  الجه و مص ر ج ه  )ج ه  جه  ًا   والجه  
والم     له  ت   عل  أن هن ك مشقة، ف  جه   إال بمشقة، وال مج ه   للنفس إال مع مشقة،  ،الكف ر، بذ  الجه 

اجته   في علم إال مع بذ  مشقة، ف لعلم ال )ن   براحة الجس ، واالجته   وال اجته   في عب    إال مع مشقة، وال 
ال ال؟  ،بذ  الجه   عن  أه  العلم واستفراغ الوسع، مت  يق    اجته  ف ن؟ يق    اجته  في حم  الرح ، صح وا 

    اجته  في الرح  ثق)  يعني عن ك  يس فيه م ئة  )لو تجته  في حمله، لكن عن ك نوا  أو تمر  مثً ، يق
استفراغ وسع، ب)نم  الحم  الثق)  يحت ج إل  ال حم  التمر  أو في حم  النوا ؟ ال؛ ألنه  م  تحت ج إل  بذ  جه  و 

بذ  الوسع، يحت ج إل  بذ  الجه  واستفراغ الوسع، و   الم    ت   عل  هذا، والجه   سواًء   ن جه   ع و، 
وم  ذل  األمة إال بترك  ه   ذرو  سن م اإلس م، ومص ر عز األمة،والج ،جه   نفس    هذا يحت ج إل  مج ه  

وأخذتم أذن   البقر، وتر تم الجه   في سب)  هللا ضر  هللا  ،  إذا تب يعتم ب لع)نة، وج ء في الح )   الجه  
ذه الشع)ر  يعني إال أن تع و وا ال )ن، فهذا هو سب  م  تعيشه األمة من ذ ، تر هم لهعلي م ذاًل ال )رفعه(( 

}َجاِهِد  من الكت   والسنة ت   عل  وجوبه وهو فرض  ف ية، والنصوص القطعية ،العظيمة من شع ئر اإلس م
} ِهم  ُلظ  َعَلي  ُمَناِفِقيَن َواغ  اَر َوال  اِر{ [( سور  التوبة91 ] ال ُكفَّ َن ال ُكفَّ  إل  ..[( سور  التوبة361 ] }َقاِتُلوا  الَِّذيَن َيُلوَنُكم مِ 

آخره، المقصو  أن الجه   فرض عل  األمة، فرض  ف ية، نعم في وق  الضعف ضعف األمة يعني ي تف  منه  
ج  -بجه   ال فع، وأم  جه   الطل  ففي وق  القو ، وفي وق  العز والنصر لإلس م والمسلم)ن، نس   هللا 

 أن )نصر اإلس م ويعز المسلم)ن، وأن يقيم علم الجه  . -وع 
ال لو تع)ن ف ية، إذا ق م  وهو فرض وهو )تع)ن عن  أه  العلم في صور  به من ي في سق  اإلثم عن الب ق)ن وا 

منه   إذا حضر الصف، حضر  ال )جوز لك أن تفر، ومنه   إذا استنفرك اإلم م، ال )جوز لك أن تعتذر، 
الجه  ، ال )جوز ألح  أن يفر من  ومنه   إذا  هم الع و بل  من بل ان المسلم)ن، ال سيم  أه  البل ، هن  )تع)ن

 البل  الذي ) همه الكف ر.



في بعض أيامه  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه- عن عبد هللا بن أبي أوفى"
يغزو في أو  النه ر، في  -عليه الص   والس م-الع    أنه  "التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس

ألرواح،  ة، لكن إذا ت خر واشت  الحر، واشت   الشمس انتظر حت  تم)  الشمس، حت  تزو ، وته  اوق  البر 
وهذا  "((يا أيها الناس ال تتمنوا لقاء العدو))قام فيهم، فقال:  حتى مالت الشمس"الريح تقف، والحرار  تق ، 

للمو ، ويعرض النس ء للسبي،  ه في الجملة يعرض اإلنس نالع و لق ؤ جزء عن النهي عن تمني المو ؛ ألن 
أن  م  تضمن النت)جة، ه  تضمن النت)جة أنك إذا  ض األموا ، ويعرض األعراض، ويعرض لق ء الع ويعر 

مع هذا ال لق)  الع و ضفر  به وقتلته؟ ال، ف  تتمن  لق ء الع و،  م  أنك ال تتمن  المو  لضر نز  بك، 
، ط)  ه  في هذا مع رضة مع تمني ميع في  -ج  وع -هللا  (())واسألوا هللا العافية تتمن  لق ء الع و

تح )  النفس ب لجه  ؟ أو  وفي هذا مع رضة عن ع م ؟-عليه الص   والس م-الشه   ، وق  تمن ه  النبي 
هو يح   نفسه ب لجه   إذا سنح  الفرصة له، أم  أن )تمن  ع وًا ) هم  نقو   إنه إذا سنح  فرصة الجه  ..

نتهك ..، يم ن )يم ن يسبي ،يم ن يقتلك ،)واجهه ليق تله ف ؛ ألن لق ء الع و م  ت ري م  يص)بك بل ه أو
 ..، ف  تتمن  لق ء الع و.عرضك، يم ن يسبي أموالك، يم ن

وأن ي ون من  ) نه سؤا  الع فية في ال )ن وال ني ، في ال ني  نعم عل  اإلنس ن أن )لهج  ((واسألوا هللا العافية))
 م  رزق إنس ن خ)ر من الع فية، والع فية ال يع له  شيء.   اس لوا هللا الع فية(( خر واآل
ن األجر، أبح  ال تتمن ، لكن إذا لق)  ف صبر، بعض الن س يقو   أن  أبح  ع(( فإذا لقيتموهم فاصبروا))

ثم بع  ذلك إذا تزوج  ف حتس  ف)ه ، حتم   أن تكون ال تج  من )تزوجه وا ،وأضمه  عن امرأ  ف)ه  ع)  أكفله 
وأخذ )تش  ، ثم بع  ذلك، أن  أقو   ي   ،به  ص ر  عل  خ ف م  )ري ، ف خذ )تذرع ب ألعذار، وأخذ )تملم 

أخي ال تتمن  لق ء الع و، لكن لو ق ر أنك أخذته  سليمة، ثم أص به  م  أص به  عن ك، اصبر واحتس ، أم  أن 
عل)ه ، نعم هذا فيه م  فيه، أم  إذا أص)ب  عن ك نعم،  ن  أن   تذه  تبح  عن مع)بة ثم بع  ذلك ال تصبر

و ذا، ثم بع  ذلك ال تصبر عل  هذا،    عن مريضة ألع لجه  وأقوم عل)ه في وق  السعة تقو   وهللا أن  أبح
  إذا أن  الذي بحث  لنفسك عن هذا األمر، لكن إذا أص)ب  عن ك اصبر واحتس  وع لج، وعل     ح   

ِبُروا  َوَصاِبُروا  َوَراِبُطوا { ف صبروا(( لق)تموهم    هذا م مور به، وال )جوز لإلنس ن أن  [( سور  آ  عمران677 ] }اص 
 ف  ب  من الصبر عل  الع و. -نس   هللا الس مة والع فية-يفر، والفرار من الزحف من الموبق  ، 

ن ب لكف ر بح)  إذا ارتفع  س)وف الجميع مع يعني التح م المسلم) ((واعلموا أن الجنة تحت ظالل السيوف))
-ثم ق   النبي    الجنة تح  ظ   الس)وف(( ثرته ، ف قتحم، الجنة هن  ي  أخي، من االلتص ق ي ون له  ظ  

اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم األحزاب، ))  وهو عل  صلة  ائمة بربه -صل  هللا عليه وسلم
 .((اهزمهم وانصرنا عليهم

، فعليه أن )لج  إل  ربه في    شيء، في    م  )ري ، في -ج  وع -ليس لإلنس ن غن  من اللجوء إل  هللا 
  اللهم م  تيسر شيء، ولو   ن من أيسر األمور،  -ج  وع -   صغ)ر وفي     ب)ر؛ ألنه إذا لم )يسر هللا 

 ه  ائمة.فعل  اإلنس ن أن ي ون عل  صلة برب ال سه  إال م  جعلته سهً ((



وتضمن  ،أنز  الكت   عل  نبيه، وتضمن نصره -ج  وع -ال ع ء بهذا ال ع ء، هللا  ((اللهم منزل الكتاب))
تكف  بحفظه،  -ج  وع -حفظه، وتضمن بق ءه، تكف  بهذا  له، لكن اإلنس ن ) عو بهذا ال ع ء، مع أن هللا 

إل  قي م الس عة، لكن م ذا عن أه   ال )ن ب ق   ال )ن منصور، الكت   منصور، ال )ن محفوظ، الكت   محفوظ،
إل  قي م الس عة، وأنه ال تزا  ط ئفة منصور ، لكن عن ، م ذا عن   يعني ليس عن ن  شك أن ال )ن ب ق   ؟ال )ن

ال ال خوف عل  ال )ن، الخوف المش لة فيمن يفرط  ح)نم  فرطن ، وح)نم  ضيعن ، وح)نم  تول)ن  عن ال )ن، وا 
 بهذا ال )ن.

يعني امتن)  عل)ن  ي  ربن  بهذا الكت   العظيم الذي هو خ)ر نعمة  ((، ومجري السحاب))اللهم منزل الكتاب
امتنن  عل)ن  بنعم ال ني   ،أنزلته  عل)ن ، وأنزل  عل)ن  نعمة ال ني  بإنزا  المطر الذي )نش  عنه الزرع والضرع

فإذا  ((اهزمهم وانصرنا عليهم))حفظن ، و ب  ع ون  وطر تهم عن ، وتول)  وتكفل  ب ،ن أع اءواآلخر ، وهزم  
، -ج  وع -ي تي بمق م  ، يصف هللا  فإذا  ع  ) عوأرا  اإلنس ن أن ) عو بشيء يق م بمق م   من سبة، 

 نعم. ،يمج  هللا، يحم  هللا، يعظم هللا، ثم بع  ذلك ) عو بم  ش ء
رباط يوم في ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن سهل بن سعد الساعدي 

لروحة خير من الدنيا وما عليها، وا عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنةخير من الدنيا وما  سبيل هللا
 .((خير من الدنيا وما عليها يروحها العبد في سبيل هللا أو الغدوة

  -رحمة هللا عليه-نعم يقو  المؤلف 
 "((رباط يوم))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -ي هللا عنهرض-عن سهل بن سعد الساعدي "

الرب ط لزوم الثغور، هي الح و  التي ب)ن المسلم)ن واألع اء، التي )خش  عل  المسلم)ن من مرور األع اء من 
، -ع ج  و -خ له ، الثغور، ف لمرابطة في هذه الثغور من أفض  األعم  ، ومن خ)ر م  )تقر  به إل  هللا 

وابن المب رك اإلم م المج ه  يقو   إذا أش   عل  أح  أمر  في سب)  هللا، خ)ر من ال ني  وم  عل)ه ، فرب ط )وم
ن   ن من أه  العلم– فليس   أه  الثغور، ط)  أن  أش   عليك مس لة علمية تس   أه  الثغور؟ ق   -يعني وا 

}َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا يقو    -ج  وع -يقو   ألن هللا  ي ون أه  الثغور م  عن هم شيء من العلم مثلم  عن ك،
ِدَينَُّهم  ُسُبَلَنا{  يقو   اس لوهم، تج ون الخ)ر  له عن هم. [( سور  العن بو 67 ] َلَنه 

)وم واح ، ور عت  الصبح خ)ر من ال ني  وم  ف)ه ، تكب)ر   ((خير من الدنيا وما عليها في سبيل هللا ))رباط يوم
عموم  ذه األمور اليس)ر  خ)ر من ال ني  ليش ع مة المسلم)نحرام خ)ر من ال ني  وم  ف)ه ، ط)  إذا   ن  هاإل

 فلة.هذه غ ؟المسلم)ن خ صتهم وع متهم تعلقوا ب ل ني 
   النررررررر س فررررررري غفلرررررررة عمررررررر  )ررررررررا  بهرررررررم

 

  ررررررررررر نهم غرررررررررررنم فررررررررررري أ)ررررررررررر ي جرررررررررررزار   
 
 

 
يعرف حقيقة ال ني ؟ يعرفه  أه  اآلخر ، يعرفه  العب  ،  غفلة، ر عت)ن ب قيقت)ن خ)ر من ال ني  وم  ف)ه ، من

يعرفه  الزه  ، يعرفه  سع)  بن المس) ، لم  خطب  ابنته البن الخليفة للول)  بن عب  الملك، السف)ر الخط) ، 
ك، الخط)  هذا الواسطة ب)نهم  السف)ر ب)نهم  يقو   ي  سع)  ج ءتك ال ني  بحذاف)ره ، ابن الخليفة )تزوج ابنت

إذا   ن  ال ني  ال تزن عن  هللا جن ح بعوضة فم ذا يقسم لي الخليفة  ؟ج ءتك ال ني  بحذاف)ره ، يقو   إيش ال ني 



ويزوجه  ط ل  ال يملك ش)ئً  البتة، لكنه يملك رأس الم   ال )ن، هؤالء الذ)ن عرفوا حقيقة  ؟من هذا الجن ح
 ال ني ، وعرفوا م  أع  هللا لخلقه في اآلخر .

خير من الدنيا وما  وموضع سوط أحدكم من الجنة، خير من الدنيا وما عليها في سبيل هللا رباط يوم))
أو  لروحة يروحها العبد في سبيل هللاوا))ن الجنة خ)ر من ال ني  وم  عل)ه  الشيء اليس)ر ج ًا م ((عليها
فعل)ن  أن ن رك حقيقة هذه ال ني ،  ((خير من الدنيا وما عليها))المس)ر في أو  النه ر أو في آخره  ((الغدوة

وراوي     ن في ال ني    نك غري  أو ع بر سب) ((يقو    -عليه الص   والس م-وحق ر  هذه ال ني ، والنبي 
ذا أمس)  ف  تنتظر الصب ح" ألنك إذا تصور   الح )  ابن عمر يقو   "إذا أصبح  ف  تنتظر المس ء، وا 

تتع م  مع نفسك، مع أهلك، مع ج)رانك، مع ربك، مع الخلق، مع    أح ، ومع ال ني  عل  حقيقته  عرف   )ف 
َيا{}  -ج  وع -ذلك يقو  هللا  ن  نعم اإلنس ن الذي )نهمك فيم   ص[( سور  القص99 ] َواَل َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

ق  )نس  ال يشعر بنفسه  خلق له، ق  ي تي وق  )نس  نص)به من ال ني  الذي يع)نه عل  تحق)ق ه فه العبو ية،
األك  والشر ؟ نعم )نس  األك  والشر ، نعم؛ ألن هن ك لذ  ونعيم في  ؟، ق  يقو  ق ئ    )ف ال ني  تنس ..إال

ل)لة الزواج  ال ني  يعيشه  أه  الفض ، العب   يعيشون عيشة م  يعيشه  أح  وال الملوك، يعني تصورون واح 
)لة،  خ  عل  زوجته فتذ ر آية أش ل  عليه فنز  في الم تبة ومن تفس)ر به ، تلك الل  خ  عل  الزوجة وبن 

إل  تفس)ر إل  أن أذن الفجر، هذا يحت ج أن نقو  له  وال تنس نص)بك من ال ني ، لكن ع مة المسلم)ن ال)وم 
هذا من )نتس  إل  العلم بح جة إل  أن يق   له  وال تنس نص)بك من اآلخر ،  -نس   هللا المس محة-حت  

 أن )لطف بن . -ج  وع -نس   هللا  -نس   هللا الس مة والع فية-ذا واقعن  الواقع، ه

ولنعلم جميعً  أن أبوا  الجه    ((خير من الدنيا وما عليها أو الغدوة لروحة يروحها العبد في سبيل هللاوا))
ه   النفس جه  ، السلف ج ه وا  ث)ر ، يعني إذا لم )تح في وق  من األوق   قت   الع و لضعف المسلم)ن، فج

ج  -أنفسهم عل  قي م الل) ، وعل  صي م الهواجر، وعل  اكتس   العلوم، وعل  اكتس   م  يقر  إل  هللا 
األمر ب لمعروف والنهي عن المن ر من أعظم أبوا  الجه  ، طل  العلم ب   عظيم من أبوا  الجه  ، ، -وع 

عله أن )لحق ب رج   المج ه )ن، ومع ذلك )تمن  الشه   ، وج ء في  فعل  اإلنس ن أن يسع  في هذه األبوا 
 .وهللا أعلم   من تمن  الشه    بص ق بلغه  ولو م   عل  فراشه((الح )   

 نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2كتاب الجهاد ) -عمدة األحكام شرح 

 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 نا وللحاضرين:وغفر له ولشيخ -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام عبد الغني المقدسي 
))تضمن ولمسلم:  ))انتدب هللا((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 

يمان بي، وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن  هللا(( لـمن خرج في سبيله ال يخرجه إال جهاد في سبيلي، وا 
 .نال من أجر أو غنيمة(( أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، نائال  ما

كمثل الصائم القائم، وتوكل هللا  -وهللا أعلم بمن يجاهد في سبيله-))مثل المجاهد في سبيل هللا ولمسلم: 
 للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالما  مع أجر أو غنيمة((.

 وله، نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن.الحم  هلل ر  الع لم)ن، وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورس
 في الح )  الث ل   -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 

ولمسلم:  ))انتدب هللا((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-"عن أبي هريرة 
زم، وهذا إلزام وتضم)ن و ف لة بمعن  الت   تكف  هللا((وفي رواية     تو   هللا((وسي تي قوله   "))تضمن هللا((

عل  نفسه بمعن  أنه ألزم نفسه بذلك، وتكف  به، وتضمن به من غ)ر أن )لزمه أح ، وال  -ج  وع -من هللا 
نم  من  رمه وجو ه التزم بذلك،  م  أنه من ع له وفضله حر م الظلم عل  نفسه، وال -ج  وع -ملزم هلل  ، وا 
انت  ، أي  س رع ب لثوا ، وحسن الجزاء،  -ج  وع -هللا شيء، ف هلل  ، وال )ج  عل -ج  وع -ملزم هلل 

والتزمه وتضمنه، وتكفله لمن؟ لمن خرج في سب)له ال )خرجه إال الجه   في سب)له، ال )خرجه إال الجه   في 
 سب)لي، والجه   إذا أطلق إنم  )را  به قت   األع اء  م  هن .

م  ق    في سب)له، هذا التف   من الغ)بة  رجه إال الجهاد في سبيلي(())تضمن هللا لمن خرج في سبيله ال يخ
يقو  أه  العلم  فيه التف  ، أه  العلم يقولون  هذا فيه التف  ،    ال )خرجه إال الجه   في سب)لي((إل  التكلم، 

 نعم الضم)ر تغ)ر من ضم)ر الغ ئ  إل  ضم)ر المتكلم.
يمان بي، و  ، -ج  وع -يعني ال )خرجه لذلك إال إع ء  لمة هللا  تصديق برسلي(())إال الجهاد في سبيلي، وا 

يم ن به، ال )بعثه وال )نهزه إل   مخلصً  في ذلك لربه، مبتغيً  بذلك رض ه، ال )خرجه إال الجه   في سب)لي، وا 
ن ر منهم الذي واإلخ ص له، وح )  الث ثة الذ)ن هم أو  من تسعر بهم ال -ج  وع -الجه   إال اإليم ن ب هلل 

)خرج للجه  ، ويق م مهجته، ونحره للع و فيقت  في س ح   الجه  ، ف)ؤت  به )وم القي مة فيق   له  م ذا فعل ؟ 
ق    ق تل  وج ه   في سب)لك حت  قتل ، فيق   له   ذب ، إنم  ق تل  ليق    شج ع، وق  ق) ، ف)ؤمر به إل  

 م الث ثة منهم هذا، نس   هللا الع فية. الن ر نس   هللا الع فية، ف و  من تسعر به



يمان بي، وتصديق برسلي فهو علي ضامن(( ))فهو علي ض من أو مضمون؟ مضمون أو ض من؟  ))وا 
( سور  9]  }ِفي ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة{منهم من يقو   ض من اسم ف ع  بمعن  اسم المفعو  يعني مضمون،  ضامن((
يعني م فوق، ي تي اسم الف ع  ويرا  به اسم المفعو   ( سور  الط رق[6]  ٍق{}ِمن مَّاء َدافِ يعني مرضية  الق رعة[

وهذا منه، ومنهم من يقو   فهو علي ض من   بن وت مر، يعني ذو لبن، ص ح  لبن، وص ح  تمر، وهذا 
 ص ح  ضم ن، وهو يعو  في حقيقته إل  األو .

أ خله  ))أو أرجعه((كف  له وضمن له الجنة ت -ج  وع -يعني هللا  أن أدخله الجنة(())فهو علي ضامن 
ل  أهله وذويه  ))أو أرجعه إلى مسكنه((الجنة إن قت  في سب)  هللا شه) ًا ) خ  الجنة  ))الذي خرج منه نائال  وا 

هذا إن قت   خ  الجنة، إن لم يقت  رجع ن ئً  م   ))من أجر أو غنيمة((ح صً  عل  م  حص  عليه  ما نال((
 و غنيمة،  أو( هذه للتقسيم أو للتخ))ر؟ن   من أجر أ

 خ)رررررررررررر أبرررررررررررح قسرررررررررررم برررررررررررر أو( وأبهرررررررررررم  
 
 

 ................................... 
 

ال غنيمة؟ إذا تن ز  عن نص)به من الغنيمة له األجر، إن أخذ نص)به من  إن قلن   للتخ))ر )خت ر، )بي أجر وا 
إذا قلن   إنه  للتقسيم غزا  )رجعون  أو غنيمة(( ))من أجرالغنيمة ف  أجر له، هذا مقتض  التخ))ر، ط)  

ب ألجر ألنه م  حص  لهم غنيمة، وآخرون )رجعون ب لغنيمة لكن ال أجر لهم؛ ألنهم حص  لهم غنيمة هذا 
ال له أجر؟  مقتض  إيش؟ التقسيم، لكن إذا غنم الغ زي، غزا في سب)  هللا إلع ء  لمة هللا، ثم غنم ال أجر له وا 

 غنموا، م  لهم أجر؟  )ف نقو   أج  للتقسيم؟  )ف؟ ط)  أه  ب ر
 طالب:.........

 م  تجي  ذا، هذا أو هذا.
 خ)رررررررررررر أبرررررررررررح قسرررررررررررم برررررررررررر أو( وأبهرررررررررررم  

 
 

 ................................... 
 

تجي لإلبه م؟ ويش معن  اإلبه م هن ؟ ق  يحص  له أجر فق  أو يحص  له غنيمة فق ؟ والمس لة مفترضة فيمن 
رجه إال الجه   في سب)  هللا، يغني مخلص في ذلك، يعني ق  نقو  مثً   لوال هذا، لوال اشتراط اإلخ ص ال )خ

في هذا النص، قلن   إن بعضهم )رجع ب جر وبعضهم )رجع بغنيمة؛ ألنه لم )خلص في عمله، لكن  لهم 
 .-ص   والس معليه ال-هذا من خص ئص النبي    أحل  لي الغن ئم((مخلصون، الغنيمة مب حة، 

  ن ئً  م  ن   من أجر أو  أو( بمعن  الواو، وربم  ع قب  الواو شريطة أن )ؤمن اللبس، نعم، وهن  يقو   
يعني من أجر وغنيمة، وق  يقو  ق ئ   إنه  للتقسيم في ون ن ئً  م  ن   من أجر   م  أو غنيمة مع  غنيمة((

  إن من م ، أو غنيمة مع أجر ن قص ب ل)  الح )  الصحيح أجر ن قص، ن ئً  م  ن   من أجر يعني أجر   
وعل  هذا من غنم له أجر وغنيمة، لكن في  غزا فلم يغنم   ن أجره موفورًا، ومن غنم فق  تعج  ثلثي األجر((

 مق ب  من له األجر الموفور )تسن  التقسيم هن ، وبعضهم )رجح أن  أو( بمعن  الواو، وت تي بمعن  الواو.
الذي لم يغنم ش)ئً  ال شك أن أجره   م  موفور، خرج للجه   في سب)  هللا، إلع ء  لمة  ر أو غنيمة(())من أج

مث  هذا أجره   م ، لكن افترض  -ج  وع -هللا، ثم رجع  م  خرج،  ون أن يغنم ش)ئً ، وهو مخلص هلل 
، و   منهم  ص ر له -  وع ج-المس لة في شخص يعني في اثن)ن زي  وعمرو خرج  للجه   بنية خ لصة هلل 

أثر في الجه  ، وأبل  في الجه   ب ًء حسنً  ثم رجع ، هذا قت  شخص ليس معه سل ، وآخر قت  شخصً  معه 



سل ، هذا الذي قت  شخص ال سل  له رجع ب ون غنيمة، وذاك رجع بشيء من الم   ه  ي ون األجر واح ؟ 
 ، من تعج  ش)ئً   وفئ به في ال ني  ال شك أنه )نقص أجره، وال نعم، ال شك أن ال ني  ضر ، ضر  ب لنسبة ل خر 

شك أن الذ)ن م توا قب  أن تفتح وتبس  ال ني  عل  الصح بة هؤالء موفور أجرهم، ومنهم  م  في الح )  
ن  الصحيح مصع  بن عم)ر  فن في..، في إيش؟ نعم،  فن في بر  له قص)ر إن غطي رأسه ب   رج ه، وا 

ا رأسه، هؤالء م  استوفوا ش)ئً  من أمور ال ني ، ب)نم  الذ)ن تخلفوا بع هم بسط  ال ني  وتوسعوا غط)  رج ه ب 
ف)ه ، ال شك أن م  تعط ه من خ)ر م  فئة عل  عملك، وم  )ن لك من شر ومص ئ  في ال ني  أيضً  تكف)ر 

ِر فِ لذنوبك، ف ل ني  سج  ، وهي ابت ء  رِ  َوال َخي  ُلوُكم ِبالشَّ )بتل  اإلنس ن ب لخ)ر  م   ( سور  األنبي ء[15]  ت َنة {}َوَنب 
من اللحم بع  أن   ن ج ئعً  هو وأصح به أك  وشبع، م ذا  -عليه الص   والس م-)بتل  ب لشر، فلم  أك  النبي 

أثر عل  لتس لن عن هذا النعيم، ف لنعيم يس   عنه اإلنس ن، وعل  هذا له    وهللا لتس لن )ومئذ عن النعيم((ق  ؟ 
م  ي سبه من حسن  ؛ ألنه  م  فئة له عل  صنيعة، ف ون اإلنس ن ال ي  فئ بشيء من هذه ال ني  )وفر له 
أجره، ومن ي  فئ بشيء من هذه ال ني  )نقص أجره، وافترض المس لة في شخص يعلم الن س، يقضي ب)ن 

ب جر ، الثوا  واح ؟ ال، هذا له أجره،  الن س، )ؤم الن س، يشغ  منص   )ني مج نً ، ي مر وينه  مج نً ، وآخر
وذاك له أجره عل  ق ر ن)ته وله أجرته، ف  شك أن الرجوع بشيء من المغنم )نقص من األجر الموفور ب لنسبة 

 لمن لم يحص  عل  شيء من المغ نم.
 ئً  من ن   ن   ن ئً  من ن   من أجر أو غنيمة((بعضهم يقو  في الح )    ))ومثل المجاهد في سبيل هللا((

ص ر   -ج  وع -من خ)ر عظيم سواء حص  عل  األجر أو الغنيمة، والغنيمة إذا استعمل  فيم  )رضي هللا 
أجر، لكن هذا أجر مب شر، وهذاك أجر بواسطة؛ لم  في الغنيمة من إعزاز ال )ن، وذ  للكف ر، ولذا شرع  لهذه 

   ج ًا.األمة، عل     ح   أقوا  الشراح في هذه الجملة  ث)ر 
نعم هللا أعلم، الني   ال يطلع عل)ه  إال هللا  ((-وهللا أعلم بمن يجاهد في سبيله-))ومثل المجاهد في سبيل هللا 

، هذه غ) ، ويع م  الن س عل  حس  الظ هر، ولذا يقسم الشه)  إل  أقس م، منهم من هو شه)  -ج  وع -
وهو في اآلخر  ليس له أجر الشه اء، ومنهم من شه)  آخر   في ال ني  فق ، ال يغس ، وال ي فن، وال يصل  عليه،

فق ، وهو من م   ممن ثبت  له الشه    ب لنصوص الصحيحة في غ)ر الجه  ، ومنهم شه)  ال ني  واآلخر  وهذا 
 معروف، اللي هي موضوعن  اآلن.

يعوقن  عن الصي م، صي م  بعض الن س يقو   الجه   ))وهللا أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم((
النواف ، الجه   يعوقن  عن قي م الل) ، الجه   يعوقن  عن قراء  القرآن، الجه   يعوقن  عن تعليم العلم، الجه   
يعوقن  عن أعم   الخ)ر، ال شك أنه يعوق، نعم يحو   ون اإلنس ن و ون صي مه، وأحي نً  يحو   ونه و ون 

الستقرار، لكن ه  هذا مبرر لترك الجه  ؟ هذا ليس مبرر، ومن الن س من قي مه، وم    ن )زاوله في ح   ا
يعتذر عن الجه   خشية أن يفتتن، وق  يق   لزي  من الن س  لم ذا ال تحج؟ ق    أن  وهللا ال أستطيع أن أحج 

ق   له  ال ي  خشية أن أفتتن، الحج فيه نس ء وفيه تبرج وفيه..، وق  مث  هذا في أمور العب  ا  )تعذر بهذا، ي
ِتنِ ي{أخي،  َذن لِ ي َواَل َتف  ُهم مَّن َيُقوُل ائ  ال م  عذر؟ م  عذر، عليك أن تج ه   ( سور  التوبة[47]  }َوِمن  عذر وا 

 وعليك أن ال تعرض نفسك للفتن.



ي ))وتوكل هللا للمجاهد في ت  له صي مه وقي مه  ))وهللا أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم((
)رجعه إل  أهله وذويه  ))أو يرجعه سالما  مع أجر أو غنيمة((ألنه شه)   سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة((

 س لمً  إم  مع أجر محض أو مع غنيمة مقرونة ب ألجر، نعم.
))ما من مكلوم يكلم في سبيل هللا إال جاء يوم القيامة : -صلى هللا عليه وسلم-وعنه قال: قال رسول هللا 

 مه يدمي: اللون لون الدم، والريح ريح المسك((.وكل
 طالب:.......

 عن إيش؟ عن من؟
 طالب:.......

 يعني أبي هرير  نعم؛ ألنه صرح عن ن .
" واألص  أن يقو   "وعنه" عل  ع    أصح   المختصرا  إذا -رضي هللا تع ل  عنه-يقو   "وعن أبي هرير  

 ه ثم  نوا عنه ب لضم)ر.رووا أكثر من ح )  عن صح بي واح  صرحوا ب
الم لوم   "))ما من مكلوم((: -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-"وعنه 

ج ء )وم  ))إال جاء يوم القيامة((يعني في الجه   في سب)  هللا  ))في سبيل هللا(()جرح  ))يكلم((المجروح 
أحمر،  ))اللون لون الدم((يص   مً ، يس)   مه من جرحه  (())يدمىجرحه  ))وكلمه((القي مة بع  المبع  

في تي بم  يشه  له أنه قت  في سب)  هللا، وال م معروف أنه مستقذر، مستقذر لم  فيه من  ))والريح ريح المسك((
نج سة، وفيه أيضً  من تلوي ، وفيه من رائحة إل  غ)ر ذلك، لكنه عل  خ ف األص ، عل  خ ف م    ن 

ي ال ني ، لونه لون ال م، والريح ريح المسك، ووج  من بعض الشه اء في ح   البرزخ من هذه ح له، لم  عليه ف
نبش  بعض القبور بع  سن)ن طويلة في آخر عه  الصح بة نبشوا بعض القبور فوج وا بعض الم فون)ن  مه 

ص  ث)ر  ذ ره  ش)خ اإلس م يس) ، لم  حرك جرحه س  ، وشعره متوافر ولونه  ه)ئته وق  الحي  ، وهن ك قص
وغ)ره ت   عل  هذا، قصص واقعية، اللون لون ال م، والريح ريح المسك، وفي هذا بي ن فض  الشه اء، ومنزلتهم 

إذا   ن بسب   -ج  وع -، وأن الشيء المستقذر المستقبح المنفور منه )نقل  بفض  هللا -ج  وع -عن  هللا 
 اته إل  محبو   م  أن خلوف فم الص ئم م روه عن  الن س، الفم تنبع  ط عة من ط ع ته، أو عب    من عب 

منه رائحة  ريهة، تنبع  منه روائح  ريهة بسب  خلو المع  ، وتص ع  األبخر ، تخلو المع   فتنبع  الروائح 
 نعم.   ولخلوف فم الص ئم عن  هللا أط)  عن  هللا من ريح المسك((المستقذر  المستكرهة عن  الن س 

))غدوة في سبيل : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي أيوب األنصاري 
 أخرجه مسلم. هللا أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت((

))غدوة في سبيل هللا أو : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك 
 أخرجه البخاري. الدنيا وما فيها(( روحة خير من

نعم هذا ح )  أبي أ)و  األنص ري، ومثله ح )  أنس، و  هم  في بي ن فض  الغ و والرواح في الجه   
والس)ر في أو  النه ر وفي آخره إل  الجه   في سب)  هللا، وإلع ء  لمة هللا، وق  تق م في الح )  الث ني 

ال ني  ب لنسبة إل  من تعلق ب مور اآلخر ، وذ رن  أن ر عتي الفجر خ)ر من  نض)ره، و   هذا ) لن  عل  حق ر 



ال ني  وم  ف)ه ، وتكب)ر  اإلحرام خ)ر من ال ني  وم  ف)ه ، وال ني   له  ال تزن عن  هللا جن ح بعوضة، فليحرص 
 اإلنس ن عل  م  )نفعه، نعم.
إلى حنين  -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا قال: خرجنا مع ر  -رضي هللا عنه-وعن أبي قتادة األنصاري 
 قالها ثالثا . ))من قتل قتيال  له عليه بينة فله سلبه((: -صلى هللا عليه وسلم-وذكر قصة، فقال رسول هللا 

-ق    خرجن  مع رسو  هللا  -رضي هللا تع ل  عنه-نعم هذا ح )  أبي قت    الح ر  بن ربعي األنص ري 
  ء إل  حن)ن، يعني ع م حن)ن سنة  م؟ سنة  م؟، وج-صل  هللا عليه وسلم

 طالب:......
 ثم ن، ثم ن، بع  إيش؟ بع  الفتح، سنة ثم ن.

إل  حن)ن، وذ ر قصة مف  ه   أنه رأى رجً  من المشر )ن ع   -صل  هللا عليه وسلم-خرجن  مع رسو  هللا 
يقتله فج ءه أبو قت    من ورائه فضربه  رجً  من المسلم)ن، ع ه، فرق ب)ن ع ه وعليه، نعم، ع ه و    أن

ب لس)ف عل  ع تقه، ف رس  الصح بي ف تجه إل  أبي قت   ، فضمه ضمة شم منه  رائحة المو ، ثم أ ر ه 
))من قتل  :-صلى هللا عليه وسلم-"فقال رسول هللا المو  ف رسله فم  ، ف بو قت    هو الذي قت  هذا المشرك 

أبو قت    قت  هذا المشرك، فق    من يشه  لي أني قتل  ف نً ؟ من قالها ثالثا "  به((قتيال  له عليه بينة فله سل
يشه  لي؟ ق له  ث ثً ، فج ء رج  فق    ص ق ي  رسو  هللا، هو قت  الرج  وسلبه عن ي، أخذته أن ، فق    "ال 

عليه الص   -لم  شه  له أخذه منه اله  هللا ال تعم وا إل  أس  من أسو  هللا".. إل  آخر الح ) ، المقصو  أنه 
لكن ال ع وى المجر   ال تقب ، ال    من قت  قتيً ((وأعط ه إل  أبي قت   ، ففي هذا إغراء بقت  األع اء  -والس م

 ب  أن ي ون له عليه ب)نة، ال ب  أن ي تي بمن يشه  له أنه هو الذي قت  ف ن، قت  هذا المشرك.
وسلبه    م  معه من ع   حر  وآلة وملبوس وفرس أو جم  أو أي  نة فله سلبه(())من قتل قتيال  له عليه بي
بقت    -عليه الص   والس م-وفي هذا إغراء من النبي  قاله ثالثا " "))فله سلبه((مر و ،    م  ب) ه له 

يعني هذا ح م األع اء، وأيضً  تشجيع للمق تل)ن من المسلم)ن، لكن ه  هذا ح م شرعي ث ب  إل  آخر الزم ن؟ 
قت)  أي قت)  في المع رك ب)ن المسلم)ن والمشر )ن من )ومه، من    من قت  قتيً  له سلبه((مقرر شرعً  بقوله  

)وم أن نطق بهذا الح )  إل  آخر الزم ن، أو أنه في هذه الغزو ؟ ويش )ترت ؟ م  الذي )ترت  عل  هذا؟ 
نية، في    غز  يعم  المسلم إل  الك فر فيقتله في خذ سلبه، م  )ترت  عل  هذا أنه ال يحت ج أن تق   هذه مر  ث 

يحت ج إل  أن يق   له مر  ث نية، لكن إذا قلن   إن هذا مجر  إغراء في هذه الغزو ، وأن لإلم م أن يقو  مث  هذا 
)نقص  الك م، وله أن يقو   له ضعف سلبه، وله أن يقو   نصف سلبه، لكن إذا قلن   له سلبه ال )زي  وال
ذا قلن   إنه ح م ط رئ مربوط بهذه الغزو  ولإلم م أن يفع  مثلم  فع  النبي  عليه -خ ص الح م شرعي، وا 

، )رى أن المصلحة تنف)  السل ، فيقو   "من قت  قتيً  فله"، "من قت  قتيً  فله مبلغ  ذا" -الص   والس م
إل  آخره، لإلم م أن يقو  ذلك، لكن إذا قلن   إنه ح م مثً ، "من قت  قتيً  له أرض مس حته   ذا" من قت .. 

، في ون من قت  قت)  فله سلبه، وال يحت ج -عليه الص   والس م-شرعي ث ب  نقو   )تق)  بم  ج ء عن النبي 
 أن يقو  اإلم م هذا الك م، مجر  م  يقيم الب)نة يمشي، ي خذ السل  ويمشي، والمس لة خ فية ب)ن أه  العلم.



عليه الص   -ل     ح   عن  الجمهور يستحق السل  ولو لم يقله اإلم م، استن  ًا إل  م  ج ء عن النبي وع
  إنه ال -  لم لكية مث ً -وهو الق و ، ف   يعم  إل  مشرك يقتله في خذ السل ، ومنهم من يقو   -والس م

 يستحقه إال إذا ق له اإلم م، نعم.
عين من المشركين وهو في  -صلى هللا عليه وسلم-قال: أتى النبي  -عنهرضي هللا -وعن سلمة بن األكوع 

فقتلته ))اطلبوه واقتلوه(( : -صلى هللا عليه وسلم-سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي 
 فنفلني سلبه.

 .))له سلبه أجمع((فقالوا: ابن األكوع، فقال:  ))من قتل الرجل؟((وفي رواية: فقال: 
عين من  -صلى هللا عليه وسلم-"قال: أتى النبي  -رضي هللا تع ل  عنه-هذا ح )  سلمة بن األكوع  نعم

ل)نق   "من المشركين"ج سوس، الج سوس هو الذي )نق  األخب ر يسمونه ج سوس، ويسمونه ع)ن  المشركين"
 ون الج سوس أعم ؟ أخب ر المسلم)ن إل  المشر )ن، وسمي ع)نً ؛ ألن ج  عمله بع)نه، اآلن يم ن أن ي

مم ن؟ معه مسج  صغ)ر بج)به وخ ص وم  عليه وبع  ي ون أعم  آمن له شوية، أقو   سمي ألنه )تطل  
البصر في..، يعني في األوق   الم ضية )تطل  البصر؛ ألن البصر يع)نه عل   يفية إلق ء األخب ر، ويع)نه 

والذه   والمجيء و ذا التي ال ) ر ه األعم   عل  أمور ال ت رك في السمع، نعم أحي نً  بعض التصرف  
 يحت جه  الج سوس، وهذا )نق  أخب ر المسلم)ن إل  المشر )ن.

وج ء في صحيح مسلم أن ذلك في  عين من المشركين، وهو في سفر" -عليه الصالة والسالم-"فأتى النبي 
انصرف، سمع م  ي في  نفتل""ثم اجلس مع الصح بة هذا المشرك )تح    "فجلس عند أصحابه"غزو  هوازن 

 ))اطلبوه واقتلوه((": -صلى هللا عليه وسلم-"فقال النبي من األخب ر ثم انصرف، ل)بلغ قومه أخب ر المسلم)ن 
 هذا ح م الج سوس يطل  ويقت .

قتلته؛ ألن سلمة بن األكوع مشهور بإيش؟ ب لسرعة، سرعة الجري،  "فقتلته فنفلني سلبه"يقو  سلمة بن األكوع  
 ذا   ن موجو  ال يح و  أح ، نعم معروف بسرعة الجري.إ

فقالوا: ابن األكوع،  ))من قتل الرجل؟((: -عليه الصالة والسالم-"فقتلته فنفلني سلبه" وفي رواية: قال النبي 
لو قتله قت  قت)  واستحق    له سلبه أجمع((يعني جميع م  تر ه هذا المقتو  له  "))له سلبه أجمع((فقال: 
وأن  أري  جثته، لم ذا تري  الجثة؟ ق    أبيعه     له سلبه أجمع((  -عليه الص   والس م-، وق   النبي السل 

ال غ)ر ذلك، نعم؟ ه  ت خ  الجثة في السل ؟ ال ت خ  الجثة في السل . ال التشريح وا   عل   لي   الط  وا 
السل  م  يسل ، والجثة مسلو  منه وليس  مسلوبة، مسلو  منه  السل  وليس     له سلبه أجمع((قوله  

 بمسلوبة.
يقو  النووي  فيه قت  الج سوس الحربي الك فر وهو ب تف ق، الج سوس الحربي يقت  ب تف ق، وأم  المع ه  فق   

 م لك واألوزاعي  )نتقض عه ه بذلك، وعن  الش فعية خ ف.
)نق  أخب ر المسلم)ن، وم  يضرهم نقله، هذا ح مه في الشرع، لكن ال ب  من أن  عل     ح   الج سوس الذي

..، م  قتلوه -عليه الص   والس م-ي مر بقتله اإلم م، وليس لألفرا  أن )تصرفوا من تلق ء أنفسهم؛ ألن النبي 
م  في صحيح مب شر ، م  قتله الصح بة، جلس معهم، وتغ ى، وجع  )نظر يم)ن وشم  ، وي خذ أخب رهم  



، ف إلم م هو الذي ي مر   اطلبوه واقتلوه((  -صل  هللا عليه وسلم-مسلم، نعم، م  قتلوه، إنم  قت  لم  ق   النبي 
 بهذا، وهذه من ص حي   اإلم م، نعم.

سرية إلى نجد،  -صلى هللا عليه وسلم-قال: بعث رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 
 -صلى هللا عليه وسلم-أصبنا إبـال  وغنما ، فبلغت سهماننا اثـني عشر بعيرا ، ونفلنا رسول هللا فخرجت فيها، ف

 بعيرا  بعيرا .
وهي قطعة من الجيش ال  سرية" -صلى هللا عليه وسلم-"بعث رسول هللا   -رضي هللا عنهم -يقو  ابن عمر 
، -عليه الص   والس م-ي ون معه  النبي بخ ف الغزو ، الغزو   -عليه الص   والس م-يصحبه  النبي 
يعني غن ئم، مم   "فأصبنا إبـال  وغنما "يعني في هذه السرية  "فخرجت فيها"  ن معهم ابن عمر  "سرية إلى نجد"

يعني من هذه  "اثـني عشر بعيرا "يعني نص)     واح ، سهم    واح   "فبلغت سهماننا"غنموه اإلب  والغنم 
يعني الغنيمة لم  قسم  عل)هم بع  أخذ الخمس  بعيرا  بعيرا " -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا "ونفلنا ر الغنيمة 

وسلموه الخمس نفلهم، زا هم  -عليه الص   والس م-أص      واح  منهم اثن  عشر بع)ر، لم  ق موا إل  النبي 
ال بعض     واح  بع)ر، يعني تنف)لهم    واح  بع)ر -عليه الص   والس م-الرسو   ي تي عل  الخمس   م  وا 

 الخمس؟ نعم؟ أو )زي  عل  الخمس؟ نعم؟
 طالب:....... 

بعض الخمس، يعني لو افترضن  أن هذه السرية م ئة شخص، نعم، الغنيمة أربعة األخم س ألف وم ئت)ن، 
)رًا، يعني م ئة والخمس  م؟ ص ر  األربعة األخم س ألف وم ئت)ن، والخمس ث ثم ئة، وأعط هم نفلهم بع)رًا بع

 بع)ر بق)  من الخمس م ئت  بع)ر، نعم.
 فلإلم م أن )زي  الغ نم)ن تشجيعً  لهم، تشجيعً  لهم )زي هم عل  م  يستحقونه من الغنيمة، نعم.

فيقال: هذه ))إذا جمع هللا األولين واآلخرين يرفع لكل غادر لواء قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وعنه عن النبي 
 فالن((. غدرة فالن بن

))إذا جمع هللا األولين قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنهما-"عن عبد هللا بن عمر 
 مت ؟ واآلخرين(("

 طالب:....... 
ذا ع ه  غ ر((والغ ر من صف   إيش؟ المن فق)ن  ))يرفع لكل غادر لواء((نعم )وم القي مة  الغ ر شنيع،    وا 

ر  به، إذا أمنك ت تيه عل  غر  وتغ ر به، أو تست رجه فتغ ر به، هذا من عم  فإذا ائتمنك خنته أو غ 
المن فق)ن، ومن ش ن المسلم أن ي ون ص  قً  واضحً  ال )خون وال يغ ر، )ؤ ي األم نة إل  من ائتمنه، وال )خن 

 من خ نه.
 ت   الجه  ، فم ذا عن قوله  ق  يقو  ق ئ   إن الغ ر حت  في الجه   محرم، ولذا أ خ  المؤلف هذا الح )  في

ال خ  عة؟  الحر  خ  عة((  -عليه الص   والس م- َ  عة وا   ؟ الخ ء  )ف تضب ؟ خ 
 طالب:....... 

  م  في سنن أبي  او . -صل  هللا عليه وسلم-هي مثلثة، والفتح لغة النبي 



عليه الص   -إذا أرا  النبي  ؟ ط)  التورية،  الحر  خ  ع ة((إيش الفرق ب)ن الغ ر هذا والخ اع والخ عة 
، -عليه الص   والس م-غزو قوم ور ى بغ)ره ، إذا أرا  أن )روح للشم   )روح للجنو ، لكن م  ي ذ   -والس م

وال )خون وال يغ ر، الغ ر هذا بع  أن تؤمن الشخص تغ ر به، هذا ال شك في تحريمه، أم  قب  أن تؤمنه 
عل  بني المصطلق وهم غ رون، يعني عل   -عليه الص   والس م-بي وت خذه عل  غر  ال ب س، أغ ر الن

 غر ، أص بهم عل  غر ، ف لغ ر غ)ر أخذ الشيء عل  غر  والخ عة.
راية، و  ن من طريقة العر  ومن ش نهم و ) نهم في الج هلية أنهم )رفعون األلوية،  ))يرفع لكل غادر لواء((

نة أسو ، فهذا )رفع لواؤه لتتجه األنظ ر إليه فيق    هذه غ ر  ف ن بن لواء الوف ء أبيض، ولواء الغ ر والخي 
ُعو ُكلَّ ُأَناٍس{   -ج  وع -ف ن، والن س في القي مة إنم  ) عون ب سم ئهم وأسم ء آب ئهم، في قوله  َم َند  }َيو 

} ن   ن يعني مق مهم ومن )تبعونه، إن   ن إم م  ( سور  اإلسراء[93]  بإيش؟ }ِبِإَماِمِهم  ه ى فهم عل  خ)ر، وا 
م م هذه األمة محم   وي ع  تح  لواؤه من اقت ى به،  -عليه الص   والس م-إم م ض لة فهم عل  خ فه، وا 

 واهت ى به يه، واستن بسنته.
} ُعو ُكلَّ ُأَناٍس ِبِإَماِمِهم  َم َند  الن س ب مه تهم منهم من يقو   إن اإلم م هن  جمع أم ف) ع   ( سور  اإلسراء[93]  }َيو 

م  ق   ابن ف نة، نعم، ابن ف نة، ق    ابن ف ن، ومنهم من يقو   الن س ) عون    هذه غ ر  ف ن بن ف ن((
)وم القي مة بإم مهم يعني أمه تهم، ف ن ابن ف نة، ه  عرف أن األم تجمع عل  إم م؟ لم يعرف، إنم  تجمع 

   ب ن الن س ) عون )وم القي مة ب مه تهم إل  أن يقولوا هذا عل  أم   وأمه  ، ط) ، م  الذي  ع  من يقو 
الك م؟ يقولون  تشريفً  لعيس  بن مريم؛ ألنه ) ع  ب مه، يق    عيس  بن مريم، وأيضً  تشريفً  للحسن والحس)ن، 

أقوى ، أو الحس)ن بن ف طمة، عن هم أنه -صل  هللا عليه وسلم-ح)نم  يق    الحسن بن ف طمة بن  رسو  هللا 
، ولذا ج ء في الح )  -عليه الص   والس م-من أن يق    الحسن بن علي؛ لشرف االنتس   إل  النبي 

وهو ح م  أم مة بن  زين ، وهي بن  أبي الع ص بن الربيع،  -عليه الص   والس م-الصحيح  خرج النبي 
 ال شك أنه مق م. -عليه الص   والس م-فشرف االنتس   إليه 

من العل  والح م الستر عل  أوال  الزن ، فإذا ق)   ف ن بن ف ن، ف ن بن ف ن، ف ن بن ف ن، ثم ق)   وق لوا  
ف ن بن ف نة؛ ألن ول  الزن  )نس  ألمه، افتضح، فمن ب   الستر عل  ول  الزن ، ومن ب   تشريف من ذ ر 

ف، ضع)ف ج ًا، فم  في أح  )بي من عيس  والحسن والحس)ن، نعم ) عون بإم مهم، لكن هذا القو  ضع)
)تشرف ب النتس   إل  أمه مهم    ن  أمه، إذا ق)   ف ن ول  ف نة خ ص معن ه ع)  له، وش)ن له، وتنقص 
له ب)ن الن س، ف) ع  ب ح  األسم ء إليه، لكن إذا تعذر لم ي ن له أ  حقيقة أو ح مً ، حقيقة  عيس ، أو ح مً  

 به.   وال  الزن ، ) ع  بم  يعرف
 فعل     ح   ليس في هذا مستمسك لمن يقو   الن س ) عون ب مه تهم، نعم.

صلى هللا عليه -مقتولة، فأنكر النبي  -صلى هللا عليه وسلم-وعنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي 
 قتل النساء والصبيان.  -وسلم
صلى هللا -في بعض مغازي النبي  "أن امرأة وجدت -رضي هللا عنهم -يعني عن عب  هللا بن عمر  "وعنه"

عليه الص   -وق   النبي  قتل النساء والصبيان" -عليه الصالة والسالم-مقتولة، فأنكر النبي  -عليه وسلم



ونه  عن قت  النس ء والذرية، ونهي عن قت  الش)خ الف ني، والكب ر الذ)ن ال    م    ن  هذه لتق ت ((  -والس م
لنهي عن قت  النس ء والذرية ث ب ، ال )جوز بح   قت  النس ء نس ء الكف ر وال ذراريهم مش ر ة لهم في القت  ، ف 

إال إذا تترس بهم الكف ر، إذا تترسوا بهم فإن هذا مم  ال )تم الواج  إال به، لكن إذا انح ز الكف ر الرج   
نص ف، ف  لذي ال يق ت   ال يق ت  ، المق تلون عل  جهة وغ)رهم عل  جهة ال )جوز قتلهم، وال )ن  )ن ع   وا 

قت  النس ء والصبي ن، وعن ن  ح )    -عليه الص   والس م-فعن ن  النهي عن قت  النس ء، وهن  أن ر النبي 
ال م  تقت ؟ تقت ؟ النبي نه  عن قتله ؟ أن ر النبي    من ب    )نه ف قتلوه(( -فم ذا عن المرأ  إذا ارت   تقت  وا 

ال م  تقت ؟ ي ون ح )    قت  -عليه الص   والس م خ ص    من ب    )نه((النس ء؟ نعم؟ إذا ارت   تقت  وا 
وهذا ع م أو الع س؟ عموم وخصوص وجهي، النهي عن قت  النس ء هذا ع م في المرت ا  واألصلي  ، لكنه 

 قتلوه((  من ب    )نه ف خ ص ب لنس ء، النهي عن القت  خ ص ب لنس ء، لكنه ع م في المرت ا  واألصلي  ، و
ع م في الرج   والنس ء، لكنه خ ص ب لمرت )ن، هن ك عموم وخصوص وجهي، يعني إذا قل   نقت  المرت   ق   

ذا قل   ال نقت  المرت  ، ق   لك غ)ره   -صل  هللا عليه وسلم-لك الحنفي  نه  النبي    من عن قت  النس ء، وا 
ص وجهي، وعرفن  وجه العموم والخصوص ف )ف  لهم   مهم صحيح، هذا عموم وخصو  ب    )نه ف قتلوه((

 العم ؟ يعني نحت ج إل  مرجح خ رجي.
ال م  وج ؟ نعم؟   من ب    )نه ف قتلوه((  ه  يم ن أن )وج  مخصص لهذا العموم؟ يعني مرت  م  يقت ؟ وج  وا 

 طالب:...... 
  )ف؟

 طالب:...... 
ال )لزم عليه ال ور، نعم م  وج  إال مح  النزاع اللي هو إيش؟ قت  المرأ ، مح   النزاع م  ) خ  في التخصيص وا 

محفوظ، فهو فيه قو  ب)نم  عموم النهي    من ب    )نه ف قتلوه((م  ) خ  في التخصيص مح  النزاع، فعموم  
عن قت  النس ء مخصوص بمخصص    ث)ر ، يعني مقتض  النهي عن قت  النس ء إذا قلن  بعمومه قلن   إن 

ذا زن  المرأ  إذا قتل  م ال م  تقت ؟ تقت ، وا  ذا زن  وهي محصنة م  ترجم، لكن إذا قتل  المرأ  تقت  وا    تقت ، وا 
وهي محصنة ترجم، إذًا عموم النهي عن قت  النس ء مخصوص، والعموم إذا  خله الخصوص ضعف، ف)بق  

ه، فتقت  المرأ  إذا ارت  ، فيق م علي   من ب    )نه ف قتلوه((عموم النهي عن قت  النس ء ضع)ف ب لنسبة لعموم  
 وتقت  إذا زن  وهي محصنة ب لرجم، وتقت  إذا قتل  قت  عم ، ف)رجح قو  الجمهور في هذا.

يعني لو ق تل  المرأ ؟ امرأ    فر  ق تل  مع الكف ر؟ مفهوم هذه    م    ن  هذه لتق ت ((الرواية التي تقو   
 ر لم    ن  ري  بن الصمة له  ور ورأي في القت   قت ، نعم، فمن الرواية أنه  تقت ، النهي عن قت  الش)وخ والكب

   ن يش رك في القت   يع م  مع ملة المق تل)ن فيقت ، نعم.
-أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي  -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك 
 يص الحرير، ورأيته عليهما. في غزوة لهما، فرخص لهما في قم -صلى هللا عليه وسلم

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 



أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول هللا  -رضي هللا عنه-"وعن أنس بن مالك 
القم ، في بعض  في غزوة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير، فرأيته عليهما" -صلى هللا عليه وسلم-

  الح ة، والح ة ن شئة عن وجو  القم ، ف حي نً  يض ف السب  أو الح م إل  سببه، وأحي نً  إل  الرواي   ش ي
سب  سببه، السب  الح ة، وسب  السب  وجو  القم ، ف  تن فر وال تن قض، فإذا وج   الح جة التي ال ترتفع 

ب ستعم له ف لح جة تق ر بق ره ، وتب ح إال بلبس الحرير أو استعم   المحرم، إذا وج   الح جة التي ال تترفع إال 
 مثله .

النهي عن لبس الحرير ث ب  ب لنص، فه  يستب ح م  ثب  تحريمه ب لنص؟ تبيحه الح جة أو الضرور ؟ نعم؟ 
 عون  من المنصوص عليه، المنصوص عليه أب حه النص، لكن لو شخص احت ج لبس حرير، احت ج إل  لبس 

وس ئ  ف)ب ح للح جة، فتبيحه الح جة، لكن الق ع   أن م  حرم ب لنص ال )بيحه الحرير، نعم، تحريمه من ب   ال
-إال الضرور ، م  حرم ب إللح ق ب لعموم  ، ب لقواع ، هذا تبيحه الح ج  ، ومث  هذا الذي أب حه النص، النبي 

 ء النهي الصريح عنه م  حرم، م  ج -عليه الص   والس م-أب ح..، أحي نً  )بيح النبي  -عليه الص   والس م
لم  هو أق  من ح جة، نعم، فإب حته ت   عل  صرف التحريم إل  الكراهة، نعم ق  يحت ج اإلنس ن إل  م  حرم هللا 
عليه، فيحت ج إل  الذه  أحي نً ، يحت ج إل  الذه ، يص)ر في ) ه  سر، في رجله، في فخذه، في ظهره، 

؛ ألن هذه فيحت ج إل  أشرطة من ذه ؛ ألن غ)ر الذه  ي ص أ، نعم؛ لترب  به هذه الكسور ف)ب ح ح)نئذ 
ضرور ، وعرفجة لم  قطع أنفه ور   له أنف من فضة، وأنتن، ر   له أنف من ذه ، وهذه ح جة ملحة، ب  

 ضرور ، نعم.
قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء هللا على رسوله مما لم يوجف  -رضي هللا عنه-عن عمر بن الخطاب 

صلى -خالصا ، فكان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-مون عليه بخيل وال ركاب، وكانت لرسول هللا المسل
 . -عز وجل-يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقـي في الكراع والسالح عدة في سبيل هللا  -هللا عليه وسلم
  -رحمة هللا عليه-يقو  المؤلف 

بنو النض)ر من ال)هو ، هذه األموا   "كانت أموال بني النضير"قال:  -رضي هللا عنه-"عن عمر بن الخطاب 
"مما أفاء هللا فيء، مم  أف ء هللا عل  رسوله، والفيء م  يحص  عليه المسلمون من أموا  الكف ر بغ)ر قت   

يعني حص  عليه من  ، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل وال ركاب"-صلى هللا عليه وسلم-على رسوله 
نقضوا  -عليه الص   والس م-، أموالهم ونخ)لهم ومن زلهم، و  نوا بن حية الم )نة،   نوا ع ه وا النبي غ)ر قت  

، فنزلوا عل  الج ء، وأن لهم م  حمل  الظهور، حمل  اإلب  -عليه الص   والس م-العه ، فح صرهم النبي 
 إال الس ح، فخرجوا إل  الش م، ونزل  ف)هم سور  الحشر.

   الذي جلوا وتر وه من ب)و ، من ز ، وأموا ، ونخ) ، هذه فيء، ال يستحق منه  الغزا  شيء؛ ألنهم م  هذا الم
خ لصً ، ال يشر ه ف)ه  أح ،  -صل  هللا عليه وسلم-غزو، م  حص  قت  ، فجميعه  فيء، و  ن  لرسو  هللا 

م قو  سنة من هذه النخ)  ومن هذه ) خ  له يعزل نفقة أهله سنة" -صلى هللا عليه وسلم-"فكان النبي هللا 
من قيمة التمر والحبو  وأجور المن ز  وغ)ره  )جعله   "ثم يجعل ما بقـي"الزروع ) خر سنة، م  ي ف)هم سنة، 

"عدة في يعني يستع)ن به  عل  قت   األع اء، يشتري به  الخ)  واإلب ، ويشتري به  س ح  "في الكراع والسالح"



َتَطع ُتم مِ ن ُقوٍَّة{  -ج  وع -تث اًل لقو  هللا ام "-عز وجل-سبيل هللا  وا  َلُهم مَّا اس  ال  ( سور  األنف  [67]  }َوَأِعدُّ
بع  م  ) خر ألهله نفقة سنة من أموا  بني النض)ر  -عليه الص   والس م-ب  من االستع ا  للع و، ف لنبي 

يقو    -ج  وع -لقت   أع ائه، ف هلل  -عز وج -)تخذ الب قي في الكراع والس ح، يستع  به في سب)  هللا 
َتَطع ُتم مِ ن ُقوٍَّة{ وا  َلُهم مَّا اس    أال إن   -عليه الص   والس م-وج ء تفس)ر اآلية بقوله  ( سور  األنف  [67]  }َوَأِعدُّ

  ا  إال ب لرمي؟هو يستع  ب راع وس ح، ويفسر القو  ب لرمي، فه  معن  هذا أنه ال )وج  استع القو  الرمي((
 طالب:...... 

نعم تفس)ر الع م بفر  من أفرا ه ال يقتضي التخصيص، تفس)ر الع م بفر  من أفرا ه ال يقتضي التخصيص، وذ ر 
ال القو  تشم     م   هذا الخ ص أو هذا النوع أو هذا الفر  من أفرا  الع م إنم  هو للعن ية به، واالهتم م بش نه، وا 

 األع اء. يستع ن به عل  قت  
في الح )  جواز اال خ ر، وأنه ال )ن في التو  ، بعض الن س يقو   عن ك رزق طع م )ومك وغ ًا ي تي به هللا، 

أتق  الن س وأخش هم وأوثقهم بربه ) خر قو  سنة، نفقة أهله سنة، وهو إم م  -عليه الص   والس م-النبي 
 األسب   ال تن في التو  ، نعم. المتو ل)ن، هذا سب ، بذ  سب  من األسب  ، ومزاولة

ما ضمر من الخيل، من  -صلى هللا عليه وسلم-قال: أجرى النبي  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 
الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، قال ابن عمر: وكنت فيمن 

 أجرى.
 لوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل.قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية ا

  -رحمة هللا عليه-يقو  أيضً  المؤلف 
 ما ضمر من الخيل" -صلى هللا عليه وسلم-قال: أجرى النبي  -رضي هللا عنهما-"عن عبد هللا بن عمر 

 م  تقو   األم)ر ضر  زي ، ضربه أجرى، أجراه  بنفسه أو أمر بإجرائه ؟ أمر، ف)نس  الفع  لمن أمر به، 
أمر  -عليه الص   والس م-ب) ه! أمر بضربه مثً ، األم)ر حفر بئر، حفر بنفسه؟ ال، أمر بحفره ، ف لنبي 

م  ضمر، يعني تعلف الخ)  علف وف)ر  "من الحفياء إلى ثنية الوداع"بإجرائه ، بإجراء م  ضمر من الخ)  
ع  ذلك تضمر، يقطع عنه  هذا، وتجل  وت خ  في م  ن  افئ بح)    ف  حت  تقوى وتشت  وتسمن، ثم ب

وهذا  "من الحفياء إلى ثنية الوداع"تعرق، ويقل  عل)ه  الطع م، فتكون مضمر ، وهو أسرع وأقوى وأش  لع وه  
 "وأجرى ما لم يضمر" وهي تحتم  ذلك، وال يشق عل)ه خمسة أمي   أو ستة، يعني م  يقر  من عشر   )لو، 

هذا مش ه ، يعني  ؟ التي تتع  من أ ن  شيء،وم  أ ري إيش   التي امتأل  وبطونه  مل)ئة ب ألك  والشر الخ)
وال جري وال شيء، والب )ن )تع ، نعم وهذا موجو  في  الخف)ف م  يضره ال مشي الن س يش ه ونه ب نفسهم،

 المخلوق    له .
 )لوين،  )لوين إال ربعا م)  واح ، يعني أق  من  وهذ "ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق"وأجرى 

في هذا جواز إض فة المس ج  إل  بعض الن س، و  "يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق"وأجرى ما لم 
المس ج  هلل، المس ج  ب)و  هللا، لكن )جوز أن تقو   مسج  الش)خ ف ن، مث  هن  الش)خ ابن ب ز، أو مثً  

إم  ألنه  ض فة أل ن  من سبة، أل ن  من سبةمسج  بني ف ن، بني زريق، )جوز، واإل مسج  آ  ف ن، نعم، أو



إم م المسج  يض ف إليه، مؤذن ق يم في المسج  يق    مسج  ف ن، نعم، أو ع لم ) رس في مسج  يق    في 
لك، ف إلض فة إل  غ)ر ذ رج  من المحسن)ن ف)نس  إليهمسج  ف ن؛ ألنه اشتهر بهذا الع لم، أو ألنه بن ه 
ال ف ألص  أن المس ج  ب)و  هللا.  أل ن  من سبة، وا 

ابن عمر ح ضر في    من سبة ف)ه  خ)ر، ابن عمر عرض نفسه قب   "قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى "
ًا له، ثم قبله استصغ ر  -عليه الص   والس م-فر ه النبي  ،ل)ج ه  -عليه الص   والس م-االحت م عل  النبي 

لف ب  ر، في    غزو ، وفي    ب  ر، عرض نفسه قب  التكل)ف، فلم      م  سي تي، )   ذلك لم  أكم بع  
 .-وأرض ه رضي هللا عنه- ..، هو موجو  ح ضرمن سبة، وفي

ة الوداع إلى ـيـنـنية الوداع: خمسة أميال أو ستة، ومن ثـقال سفيان: من الـحفياء إلى ث"وكنت فيمن أجرى، 
ق، السبق يعني إيش؟ ويش هو السبق؟ الجع  الذي )جع  في المس بقة، في ب  وج ء الس   "ميلمسجد بني زريق: 

يعني    أو ح فر((أو إيش؟    ال سبق إال في خف أو نص ((السب ق، األجر ، م  هي ب جر ، يعني لمن سبق، 
حق العلم ب عتب ره ب   إال فيم  يستع ن به عل  الجه  ، ال )جوز أخذ السبق إال في هذه األمور، ومنهم من )ل

 -رحمه هللا تع ل -ذلك )بق  عل  األص  عل  المنع، وابن القيم  الجه  ، ف)جع  فيه السبق، وم  ع امن أبوا  
أط   بح  هذه المس لة في  ت به الفروسية، وه  )لزم من إ)ج   محل  طرف ث ل ، أو ي ون من الطرف)ن، أو 

     ح   )رجع إليه في م  نه، والح جة  اعية إل  مراجعة هذه عل ؟ي ون من ولي األمر، أو م  أشبه ذلك
في أمور ال )ن، في أمور العلم، في أمور الجه  ، في غ)ره ، في أمور ال ني ،  ،المس لة؛ ألن المس بق    ث)ر 

 .وهللا أعلمفي مب ح، لكن ال ب  من مراجعته ،  والجوائز الذي تجع  عل  بعض األمور  ث)ر منه  ال ) خ 
 نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3كتاب الجهاد ) –شرح عمدة األحكام 

 
 الش)خ  عب  الكريم الخض)ر

 
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 أما بعد:ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى هللا وسلم على نب ،الحمد هلل رب العالمين

 يخنا وللحاضرين:وغفر له ولش -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام عبد الغني المقدسي 
، وعرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني -صلى هللا عليه وسلم-النبي وعنه قال: عرضت على 

 ."وأنا ابن خمس عشرة فأجازني وم الخندقعليه ي
 نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن. ،وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله ،الحم  هلل ر  الع لم)ن

  -رحمه هللا تع ل - يقو  المؤلف
يوم أحد  -صلى هللا عليه وسلم-عرضت على رسول هللا "قال:  -رضي هللا عنهما-"عن عبد هللا بن عمر 

الذي جرى عليه  ألن الجه   إنم  يطل  له الم لف يعني لم يقبلني في المق تل)ن؛ "وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني
، في الث لثة ؟أح  سنة  م؟ نعم "ابن خمس عشرة فأجازنيوأنا  وعرضت عليه يوم الخندق"قلم التكل)ف، 

؟ أو أربعة   إال سنة واح  ، نعممإن   ن م  ب)نه ؟وفي الخن ق خمسة عشر  والخن ق؟  )ف في أح  أربعة عشر
، فهذا  طريقة عن هم )لغونه ق خمس عشر  وأشهر ف لغي الكسر، وجبر الكسر، وفي الخن عشر  إال شيء

 ذلك أنه ي ون بتم م الخ مسة عشر ن )رى أن التكل)ف إذا لم يحص  ب إلنب   واإلنزا  قب  الح )  يست   به م
ل)ف، إذا أنب  لعشر أو إح ى وجرى عليه قلم التك لف    لث   عشر  لثنتي عشر  من السن، إذا احتلم الصبي

لفً  است الاًل بهذا ي ون م  ص  له شيء حت  أكم  خمس عشر  سنةلف، لكن إذا لم يح    عشر  أو ث   عشر 
ف لتكل)ف ب لنسبة للرج   ،الح ) ، وق  عم  به أه  العلم، واعتم ه عمر بن عب  العزيز، وعممه عل  عم له

ب الحت م،  حو  القب ، وأيضً  ب إلنزا ، -إنب   الشعر الخشن-عل  هذا، وب إلنب    عشر  ي ون بتم م الخمس
 ن  أه  العلم.، هذه ع م   البلوغ عوتزي  المرأ  الحيض

فمنهم من يقو   ال )بلغ حت  يستكم  السبع عشر ، ومنهم من يقو   ال )بلغ حت  ي م   )ن زع بعضهم في السن
الث منة عشر ، لكن الذي )   عليه ال ل)  هذا الح ) ، هذا الح )  هو عم   في هذا الب  ، ولذا   ن أرجح 

ال األقوا  في هذه المس لة أن البلوغ ي ون بتم م خم س عشر ، يعني اآلث ر المترتبة عل  هذا الخ ف سهلة وا 
 صعبة؟

 طالب:...... 
 ه ه؟

 طالب:...... 



إنه ال )بلغ إال في   إنه ال )بلغ إال في الث منة عشر ، وب)ن من يقو   صعبة ج ًا، يعني فرق ب)ن من يقو 
هذه الم   في الفرق ب)ن  ، التصرف   في..تصرف   هذا شر ، يعني خ   الفرق ث   سنوا الخ مسة ع

ال )ؤاخذ عل)ه ،  عشر تصرف   صبي ال )بلغ إال في الث منة  الخ مسة عشر  والثم نية عشر ، يعني عن  من يقو 
إنه ال )بلغ إال الذي يقو    يقو   إنه )بلغ في الخ مسة عشر  وال يقت  إذا قت ؛ ألنه غ)ر م لف، ب)نم  عن  من

 لف، ش نه ش ن الكب ر، من أكم  الخ مسة عشر  مث  األربع)ن والست)ن والسبع)ن يقو   إنه م في الخ مسة عشر 
 ال فرق في المؤاخذ .
 نه  خمسة عشر  أن االحت م ال )تع ى هذا السن إال ن  رًا، ال )تع ى الخمس عشر  إال ن  رًا، بومم  )رجح القو  

ستكم  سبع سن)ن ب لص  ؛ ألن التم))ز ال عل  في الغ ل  األعم األغل ،  م  أن أمر الصبي إذا اولذا ج  
)تج وز سبع إال ن  رًا، والشرع يضع سن تشم  الجميع، لو علق األمر ب لص   عل  التم))ز، أو علق التكل)ف 

إح ى عشر ، تسع سن)ن، )لعبون عن  ب   المسج ،  ،ب الحت م فق ، وهذه أمور خفية، تج  صبي ن عشر سن)ن
ذا قل  لواح  منهم  ص  ت)ن وث   ب لطف  أبو سن ي، ق   أبوه  وهللا م  بع  م)ز، نعم، وتج  آخر حريص ي توا 
ويقو   مم)ز، من حرصه، وذاك من إهم له، نعم، فلذا جع  الح  للجميع، الذي ال  ويؤذي الن س في المسج 

لخمسة عشر ، ولم  )تع اه إال القل)  الن  ر،  ون تم))ز وهو السبع، وق  مث  هذا في الخمس عشر ، ال )تع ى ا
 يحتلم إال القل)  الن  ر، والقل)  الن  ر ال ح م له، نعم.

 .قسم في النفل: للفرس سهمين، وللرجل سهما   -صلى هللا عليه وسلم-وعنه أن رسول هللا 
للفرس سهمين، " النف  واح  األنف   "قسم في النفل -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا "النف  هن  يقو   

المرا  ب لنف  هن  الغنيمة، يعني من الغنيمة عن  قسم الغنيمة يقسم للفرس سهم)ن، وللرج  سهم،  "ل سهما  وللرج
وق  يقو  ق ئ    )ف له، والراج  ليس له إال سهم واح ، وسهم  رسهفي ون الف رس له ث ثة أسهم، سهم ن لف

عني ه  الرج  الذي يمشي عل  رجليه يعني المس لة مس لة أثر في الحر ، ي تكون بهيمة أفض  من اآل مي؟
مث  الذي عل  فرس؟ يعني أثر هذا مث  أثر هذا؟ ال، أن  تصور المس لة في ط ل  معه  ت   ويحضر ال رس 
ويعلق، نعم، وزم)له م  معه  ت  ، ج ء ب ون  ت  ، وح فظته م  تسعف ألن يحفظ م  يق  ،  )ف تتصور ف ئ   

لش)خ، والث ني اللي ج ء بس ) ل   ) يه م  معه شيء، يعني تصور ف ئ   الذي أحضر الكت   وعلق وت بع مع ا
تسعف ويحفظ    م  يق   هذه مس لة ث نية، ولذا الح فظة هذا ثل  ف ئ   هذا؟ أق ، أق  ب ث)ر، نعم إن   ن  

الط ل  الذي يحضر مج لس العلم  ون  ت   و ون عن ية  س ع إل  اله)ج ء بغ)ر س ح، نعم، ال ب  من 
 الهتم م.ا

 ، وتع)نه عل  الن  ية في األع اءف قو   المس لة مس لة أثر، فت ث)ر المق ت  الذي عل  آلة تع)نه عل  الكر والفر
أفض  ب ث)ر من الراج  الذي هو طع م لس ح األع اء في الغ ل ، فمث  هذا ال يغني مث  ذاك، ويبق  أن 

أح  م غ لبة، الشرع إذا أت  بح م يشم  يم ن يطبق الن س )تف وتون، بعض الن س عل  فرس، لكن المس لة 
عل  الن س  لهم، وال ت تي أح  م تخص ف ن وع ن،    واح  يحت ج إل  نص )خصه لوال هذا، لكن الشريعة 
ال ق  )وج  شخص مث  سلمة بن األكوع ولو ب ون فرس، )لحق الع و ويقت   ت تي بقواع  ع مة تشم  الجميع، وا 



رف، لكن مث  هذا )خص من الخمس، أم  ب لنسبة للغنيمة فهي تقسم ب)ن الغ نم)ن هللا ع   الع و، رج  م  ش ء
ن ؤه. عل  السوية، و   له أثره  وغ 

والح )  مف  ه الح  عل  اكتس   الخ) ، واتخ ذه  للغزو، لم  ف)ه  من إع ء  لمة هللا، والن  ية  "وللرجل سهما "
له    أنه  لقوم أجر، ولقوم وزر، ولرج  ستر((في الح )  الصحيح   في الع و، ولذا ج ء الترغ)  ف)ه ، وج ء

وي  أجر إذا ربطه  من أج  الجه  ، مث  هذه    تصرف   هذه الفرس تشر  الم ء وأن  م  أن  بح ضر وال ن
، ن)تك الع مة تجع  لك أجر في جميع وال.. وأن  م  نوي  هذا الطع م وال شيء لك أجر، ت ك  طع مه 

نس   هللا الس مة -هذا عليه وزر  وأهله ذه الفرس، أم  من )رص ه  فخر وخي ء ونواء لإلس متصرف   ه
 ففي هذا الح  عل  اتخ ذ الخ) ، نعم. -والع فية

سوى قسم  من يبعث من السرايا ألنفسهم خاصةكان ينفل بعض  -صلى هللا عليه وسلم-وعنه أن رسول هللا 
 عامة الجيش.

كان ينفل  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا " -م رضي هللا تع ل  عنه-بن عمر  يعني عب  هللا "وعنه"
تق م أن هن ك سرية خرج  إل  نج  في  "بعض من يبعث من السرايا ألنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش

، زا هم عل  -صل  هللا عليه وسلم- ونفلهم رسو  هللا ...،هم نوأص بوا إبً  وغنمً  فبلغ  الس   ،ح )  الس بقال
م  يستحقونه من الغنيمة، فهذه السراي  التي تبع  قطعة من الجيش تنبع  إل  الع و  ون أن )نهض الجيش 

عن غ)رهم ممن لم )نبع  إل   فيه اإلم م، هؤالء يستحقون زي   والذي  ،-عليه الص   والس م-الذي فيه النبي 
 لزي    عملهم، نعم. إلم م، فهم يستحقون الزي    بهذاالع و إال مع ا

من حمل ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه- عبد هللا بن قيسعن أبي موسى و 
 .((فليس منا ينا السالحعل

  -رحمه هللا تع ل -يقو  المؤلف 
قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه -األشعري – عن أبي موسى عبد هللا بن قيس"و 
يعني حم  الس ح لقت   المسلم)ن موبقة من الموبق  ،  ب)ر  من  ب ئر  (("حمل علينا السالح فليس منا من))

من حم  الس ح عل  المسلم)ن وراعهم، وسع  في فالقت  ش نه عظيم، ، -نس   هللا الس مة والع فية-الذنو  
ال )خلون والخ رجون عل  اإلم م  (( فليس من من حم  عل)ن  الس ح   ت   أمنهم )ن رج تح  هذا الح ) اخ

فإن   ن مع خروجهم عل  اإلم م مصحو  بتكف)ر للمسلم)ن، بمجر  ارتك بهم بعض الذنو  والكب ئر  من أحوا ،
فهؤالء خوارج، ح مهم ح م الخوارج، إذا صح  حملهم الس ح ورأوا الس)ف عل  المسلم)ن، و فروهم ب لذنو  

لهم شو ة وخرجوا عل  اإلم م، و  ،الط عة ، وشقوا عص س ح عل  المسلم)نهؤالء هم الخوارج، إن حملوا ال
 .ومنعة، ولهم ت وي  س ئغ هؤالء هم البغ  

هؤالء إن حملوا الس ح عل  المسلم)ن، وخرجوا عن ط عة اإلم م، وليس  لهم شو ة وال منعة هؤالء هم قط ع 
لهم ح م عن  أه  العلم، البغ   لهم أح  م، قط ع  من هذه األصن ف م  )خصهم من ح م، الخوارج الطريق، ولك   

 الطريق لهم أح  م، هذا تفص)  هذه المس لة عن  أه  العلم.



ذا تكلم اإلنس ن )تكلم ب قة، فح م قط ع الطريق لهم أح  م، ومق تلة الجميع من هذه الفئ   الث   واج ، إذا  وا 
مر، و ف أذاهم عن المسلم)ن أمر ال ب  منه، لكن    ق تلوا قت لهم واج ، ب  من أوج  الواجب   عل  ولي األ

له م  )خصه من ح م، والشرع م  أهم  شيء، ونز     تصرف له منزلته في الشريعة، و   عم  له ح مه في 
 الشرع.

، مستحً  لقت   أم  إذا   ن مستحً  لذلك ))فليس منا(( يعني من أج  قت لن  ))من حمل علينا السالح((
)خرج عن اإلس م، ي فر بذلك، إذا استح  ذلك  فر؛  المسلم)ن وقتلهم هذا عل  ظ هره، الح )  عل  ظ هره

في فر، إذا   ن مستحً  لذلك، استح  قت  المسلم)ن، والقت  ش نه  أمرًا معلومً  من ال )ن ب لضرور ألنه استح  
َم َّللاَُّ ِإالَّ ِبال َحقِ  َواَل }َوالَِّذيَن اَل يَ عظيم، ولذا قرن ب لشرك،  َس الَِّتي َحرَّ ُتُلوَن النَّف  ا آَخَر َواَل َيق  ُعوَن َمَع َّللاَِّ ِإَله  د 

ُنوَن{ ِفِهم  ف لشرك ش نه خط)ر، من أعظم م  )خ  ب ألمن الشرك،  [( سور  الفرق ن69 ] َيز  َلنَُّهم مِ ن َبع ِد َخو  }َوَلُيَبدِ 
ُبُدوَنِني ن ا َيع  ئ ا{ َأم  ِرُكوَن ِبي َشي  َواَل }فمن أعظم م  )خ  ب ألمن الشرك، ثم )ليه القت ،  [( سور  النررور55 ] اَل ُيش 

ُنوَن{ َم َّللاَُّ ِإالَّ ِبال َحقِ  َواَل َيز  َس الَِّتي َحرَّ ُتُلوَن النَّف  ِمن ا  ج ء في آية النس ء  [( سور  الفرق ن69 ] َيق  ُتل  ُمؤ  }َوَمن َيق 
َتَعم ِ  ا ِفيَها{مُّ ا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلد    ال )زا  المسلم في فسحة من  )نه حت  يص)   مً  و [( سور  النس ء71 ] د 

والث ل  الذي قرن بهذ)ن األمرين لعظمته أيضً  الزن ، ف لزن  ش نه ف لقت  ش نه عظيم، وأمره خط)ر،  حرامً ((
َس الَِّتي}عظيم،  ُتُلوَن النَّف  ُنوَن{  َواَل َيق  َم َّللاَُّ ِإالَّ ِبال َحقِ  َواَل َيز   م  )ج  إن  ر الشرك )ج   [( سور  الفرق ن69 ]َحرَّ

 لولي األمر، إن لم يم ن فب للس نإن  ر القت ، )ج  إن  ر الزن ، )ج  تغ))ر هذا المن ر ب ل)  إن أم ن، وهذا 
يع ش)ئً  معذور، في القل ، لكن الذي ال )ن ر وهذا لمن عرف الح م من أه  العلم وط   العلم، الذي ال يستط

 ، نعم.-نس   هللا الس مة والع فية-من إيم ن  هذه األمور ب لقل  ليس عن ه أ ن  شيء
شجاعة، عن الرجل يقاتل  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  لقال: سئ -رضي هللا عنه-عن أبي موسى 

: -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ؟-عز وجل- أي ذلك في سبيل هللا ويقاتل حمية، ويقاتل رياء
 .((فهو في سبيل هللا  هي العليامن قاتل لتكون كلمة هللا))

  -رحمه هللا تع ل -يقو  
يعني جنس  "عن الرجل -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  لقال: سئ -رضي هللا عنه-عن أبي موسى "و 

 وشج عًة وحميةً  يق ت  حمية، ويق ت  ري ء،والرج  الذي شج عة،  يق ت  الرج  الذي  ر،الرج  الموصوف بم  ذ  
 ؟نعم ؟إعرابه  وري ءً 

  .طالب:......
نعم مفعو  له، مفعو  ألجله، يق ت  ألج  الشج عة، ويق ت  ألج  الحمية، ويق ت  ألج  الري ء، أي ذلك في 

ر  أصن ف لم تذ ر؛ ألن األصن ف ج ء  الق ع   الع مة في الجه  ؛ ألن هن ك أصن ف، يم ن ) ؟سب)  هللا
ليس  ح صر ، ج ء  الق ع   الع مة لكي تخرج جميع م  يم ن أن يق   أو م  يم ن أن يق ت  من أجله؛ ألن 

ميع الصور م  ع ا البواع  عل  القت    ث)ر  ج ًا، ال يم ن أن تحصر، فج ء الجوا  الع م الذي )خرج ج
ويبق  أن هن ك صور من (( -عز وج - فهو في سب)  هللا  هي العلي ق ت  لتكون  لمة هللامن    الصور  المثبتة

القت   يقت  ف)ه  اإلنس ن وال )ري  بذلك إع ء  لمة هللا، ومع ذلك تثب  له الشه   ، من قت   ون نفسه، من قت  



الجه  ،  ون  مه، من قت   ون م له، من قت   ون عرضه،    هؤالء شه اء، لكن الك م في القت   الذي هو 
فهو في سب)   ق ت  لتكون  لمة هللا هي العلي  من  والكت    ت   الجه  ، وهذه الق ع   إنم  هي في الجه  ، فر

 هذا الذي تثب  له أح  م المج ه . (( هللا

شج ع، أو وهذا ق  )نتحله من لم ي ن شج ع، لكن )تشجع ليق    يعني إم  ليق    شج ع،  "الرجل يقاتل شجاعة"
لتكون  ؟ يق ت  إلع ء  لمة هللا تع ل ؛ومث  هذا هو شج ع، )ذم إذا   ن شج ع من اتصف ب لشج عةيق ت  

ال م  )ؤثر؟   ؟هذا مطلو  في القت  أو  لمة هللا هي العلي  وهو شج ع، يعني  ونه موصوف ب لشج عة )ؤثر وا 
إم  يق ت  ليق    شج ع، سواء هذا مطلو  في القت  ، ال لذا  الشج عة، ف لشج عة مطلوبة، لكن بعض الن س 

م  أن يق ت  والب ع  له عل  القت   الشج عة فق ، رج  شج ع، مته)ئ للقت    اتصف ب لوصف أم ال، وا 
ب ستمرار، يسمع الهيعة، يسمع الصيحة، يسمع ال عو  للجه   ف)خرج من غ)ر قص ؛ ألن من جب  عل  شيء 

الجه   الجه  ، ف خترط سيفه   رفه هذا الشيء، فسمعيصرفه هذا الشيء من غ)ر قص ، من جب  عل  شيء يص
ومش ؛ ألنه شج ع، من غ)ر قص  إلع ء  لمة هللا، هذا يق ت  شج عة، ومن ق ت  ليق    شج ع هذا أيضً  أح  
الث ثة الذ)ن سبق ذ رهم، الذ)ن هم أو  من تسعر بهم الن ر، ف ونه متصف ب لشج عة ويق ت  إلع ء  لمة هللا 

ولي؛ ألن هذا وصف مطلو ، إنم  هذا  اخ  فيمن ق ت  لتكون  لمة هللا هي العلي ، ب   خوله أ -ج  وع -
إنم  أن ي ون الب ع  له الشج عة من غ)ر نظر إل  قص  إع ء  لمة هللا،  الوصف المذموم الذي يق ت  شج عة

 .وأوهذا أس     شج عأو ليق
ج  -، يق ت  حمية، ال يقص  بذلك إع ء  لمة هللا ..أو عصبية لجنس أو لعرق أو لمذه  "ويقاتل حمية"

"، هذا أيضً  مذموم -وع  عليه الص   -وهذا هو المن قض للق ع   الع مة التي أج   به  النبي  "يقاتل رياء 
إنم  نهزه وبعثه عل  القت   مراءا  الن س، ليق    خرج ف ن مج ه ًا في  يق ت  ري ء،من قضة ت مة،  -والس م

لتكون  لمة هللا هي العلي  ثم  في سب)  هللا، وإلع ء  لمة هللا، واألمر ليس  ذلك، لكن لو خرج للجه   سب)  هللا
إذا طرأ عليه ثم طرأ عليه الري ء فهذا  غ)ره من العب  ا ، إن استرس  معه إل  نه ية العب    هذا )بط  العب   ، 

هذا الشرك األصغر،  -نس   هللا الس مة والع فية-لري ء ال )نهزه إال ا ج ه  نفسه وطر ه هذا ال )ؤثر، ف لذي
وهذا أمر خط)ر، هذا شرك، لكن إذا خرج للجه   في سب)  هللا، إلع ء  لمة هللا، ثم طرأ عليه هذا الري ء، ثم 

يم أن يسلم منه أح ، أم  إذا نهزه الري ء فهذا أمر عظ ج ه  نفسه وطر ه، هذا ال )ؤثر إن ش ء هللا تع ل ، وق   
خط)ر، أو طرأ عليه الري ء ثم استمر معه إل  النه ية، ف لفض  الذي ور  في النصوص في الكت   والسنة ال الة 

  من ق ت  لتكون  لمة هللا هي العلي  فهو في سب)   م  هو من تنطبق عليه هذه الق ع   عل  فض  الجه   إن
 .هللا((

  للمغنم، أو يق ت  ألن هذه وظيفته، موظف في الجيش، يق ت  شج عة، يق ت  حمية، يق ت  ري ء، الذي يق ت
عس ري في الجيش، ج ء القت   فق)  له  هذه وظيفتك اشتغ  ي  هللا، أو ق ت  للمغنم، هذا ليس مث  الذي يق ت  

ك اإلنس ن م     الشرع تشريك العب    بغ)ره ، لكن إذا شر   ن فيه تشريك، فيه شيء من التشريكري ًء، ال شك أ
ن نقص أجر عل   في ق ت  ل)ن   الشه    ف) خ  الجنة، هذا  ه   لمغنم، ط) جواز تشري ه نعم، العم  صحيح وا 

ِرك   ؟آخر سور  الكهف، آخر آية في سور  الكهف، ه ه ا َواَل ُيش  ُجو ِلَقاء َربِ ِه َفل َيع َمل  َعَمال  َصاِلح  }َفَمن َكاَن َير 



ا{ رج ء  -ج  وع -ق   بعضهم  إن الذي يعم  يصلي ويصوم ويتعب  هلل  [ر  الكهف( سو 337 ] ِبِعَباَدِة َربِ ِه َأَحد 
إنم  عم  من أج  خ ص نفسه، عم   -ج  وع -هذا أشرك؛ ألنه م  عم  هلل  ثوا  الجنة أو خوف من الن ر

أه   من الذي م ح الجنة وأثن  عل  ؟جو من الن ر، لكن من الذي أوج  الجنة والن رنل) خ  الجنة، عم  ل)
ال من ، -ج  وع -من الذي ذم الن ر وذ ر شن عة الن ر وعظم الن ر؟ هو هللا  ؟الجنة ذ ره لهذه األمور عب  وا 

ُجو ِلَقاء َربِ ِه  نعم؟ ترون مح   ق)ق ج ًا، مث  هذا  ق)ق ج ًا، وال يشرك ؟أج  أن ت خ  في القص  }َفَمن َكاَن َير 
ا َيع َمل  َعَمال  َصاِلح  ا{} -ج  وع -صً  هلل يعني خ ل {َفل  ِرك  ِبِعَباَدِة َربِ ِه َأَحد  ن ر  في  [( سور  الكهف337 ] َواَل ُيش 

ال  ل)نجو من الن رأو )تعب   الذي )تعب  من أج  أن ) خ  الجنةسي ق النهي فتعم أي شيء، لكن  هذا مشرك وا 
ر منه ، وذ ر ة، ووصف الن ر وحذوأه  الجنة، وذ ر م  أع ه أله  الجن الذي م ح الجنة -ج  وع -ال؟ هللا 

 لو ه  ك من يملك   مه ليس بعب ، فم حظة مث  هذا ال )ؤثر، ونظ)ر ذلك م  أع  ف)ه  للعص   وللمشر )ن
الذي يحم  الس)ف، ف ن  إنم   ؟ك من الس)ف أو من الذي يحم  الس)ف؟ نعمأو يستطيع أذاك، وب) ه س)ف خوف  

ألنه )وج  اآلن من  لن ر التي يعذ  به ، فخوفك من عذابه خوف منه؛الذي أوج  هذه ا -ج  وع -خف  هللا 
وي خ  ف)ه     شيء، ل)تعب  ب لمحبة، ال خوف وال رج ء، وأه   ،بعض المتصوفة من )تح   حو  هذه اآلية

  إذا تعب   تخوف، أو تعب   رج ء ف ن  أشر  ، يقررون أن من )تعب  ب لمحبة فق  فهو زن )ق، يقو العلم 
   ال ي  أخي، أن  ال تعب  ظ  حض نفسي، ولم أعب  هللا خ لصً ، أن  عب ته من أج  الجنة أو الن ر، نقو والح
وتخ ف من أع ه ،  ،وال تعب  الن ر، وال تخ ف الن ر لذاته ، وال ترجو الجنة لذاته ، إنم  ترجو من أع ه  الجنة

 فهذه من ال ق ئق التي )نبغي أن )تنبه له .
  أمر  أن أق ت  الن س حت  يقولوا  ال إله إال      التي ) خ  به  الن س اإلس مي لفظ الشهه ))كلمة هللا((

 .هذه  لمة هللا هللا((
 وهللا أعلم وصل  هللا وسلم وب رك عل  عب ه ورسوله نب)ن  محم  وعل  آله وصحبه أجمع)ن .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 كتاب العتق   -عمدة األحكام شرح: 

 الشيخ: عبد الكرمي اخلضري
 

 : -رمحه هللا تعاىل-قال 
 كتاب العتق

))م  ن أعت  ق ق  ال:  -ص  لى هللا علي  ه وس  لم-أن رس  ول هللا  -رض  ي هللا عنهم  ا-ع  ن عب  د هللا ب  ن عم  ر 
ة ع دل ف أعطى ش ركاءه حصص هم، وعت ق شركاً له يف عب د فك ان ل ه م ال يبل ا ع ن العب د ق وم علي ه قيم 

 .عليه العبد، وإال فقد عتق منه ما عتق((
العتق: حترير الرقاب وختليصها من الرق، والرق يعرفه أهل العللم أبنله: عجلز حكملي يقلوم ابمللرء سلببه الكفلر، 

وهللو عجللز  السللبب األصلللي الكفللر؛ ألن األرقللاء إمنللا يسللرتقون يف اجلهللاد يف السلليب، هللذا األصللل مث يتوالللدون،
حكمي، من األرقاء من هو أقوى حقيقة من أكثر األحرار، لكنه عجز حكملي، تقييلد لتصلرفات هلذا العبلد 
املسرتق، وجاء فضل العتق، عتق الرقاب، وتشوف الشرع لعتقها، وجعله كفلارة لكثلري ملن املخالفلات، كفلارة 

َتَحَم الْ مقدمة يف كثري من املخالفات، وجاء احلث عليه  ( سورة 31)] }َفكُّ رَقَ َبٍة  [( سورة البلد33)] َعَقَبَة }َفاَل اق ْ

وهلذا  ))من أعتلق عبلداً أعتقله هللا بله ملن النلار، وملن أعتلق املرأتني كانتلا فكاكلاً لله ملن النلار((يعين عتق  [البللد
مللن املواضللع اللليت فيهللا املللرأة علللى النصللف مللن الرجللل، يف العتللق، عتللق امللرأتني يعللادل عتللق رجللل واحللد؛ ألن 
املواضع مخسة هذا منها، ومنها اإلرث، ومنها الدية، ومنها الشهادة، هاه؟ اإلرث، والعتلق والديلة والشلهادة، 

وجاءت النصلوص الكثلرية  ))فمن أعتق امرأتني كانتا فكاكاً له من النار((بقي خامس، كيف العقيقة؟ مخس 
نصلوص يف الكتلاب والسلنة تلدل عللى  املتوافرة بفضل العتلق وهلو حتلري األرقلاء، وختليصلهم ملن اللرق، وجلاءت

 فضله. 
))م  ن أعت  ق ق  ال:  -ص  لى هللا علي  ه وس  لم-أن رس  ول هللا  -رض  ي هللا عنهم  ا-ع  ن عب  د هللا ب  ن عم  ر "

))فكان له م ال يبل ا ع ن " شخص ميلك ربع عبد، ثلث عبد وله فيه شريكان أو ثالثة "شركاً له يف عبد((
بد له ربعه، والعبد أبربعلة آالف، إن كلان عنلده ثالثلة آالف نعلم يعين هذا الع "العبد قوم عليه قيمة عدل((

يعين قيملة العبلد أربعلة آالف وللك ربعله، وعنلدك ثالثلة  وم عليه قيمة عدل(())فكان له مال يبلغ مثن العبد ق  
آالف، عنللدك مللال يبلللغ مثللن العبللد قللوم عليلله قيمللة عللدل، فللأعطى الشللركاء حصصللهم، يعطللي الشللريك ألللف، 

والثالللث ألللف، وعتللق عليلله العبللد، هللذا إذا كللان للله مللال، ملللاذا؟ ألن الشللرع يتشللوف إىل احلريللة  والثللاين ألللف



التامة، إىل حترير األرقاء؛ ألن كونه مبعض ال يزال عبد ليس حبر، تصلرفاته حملدودة، ومشلغول خبدملة أسلياده، 
-ان، إذا وىف حقلوق هللا وقد جاء ما يدل على فضل اللرق، يعلين كلون اإلنسلان رقيلق، العبلد اململلوك لله أجلر 

ألحببلت أن أملوت وأان ممللوك"  -وبر أملي-، وحقوق سيده، يف احلديث الصحيح: "لوال اجلهاد -جل وعال
لكن هذا قرر أهل العلم أنه مدرج من كالم أيب هريرة، على كلل حلال الشلرع ال يظللم فكلون اإلنسلان حلر ال 

لكلن يف مقابللل هللذا الللنقص شللرع يف الشللرع أمللور،  أكمللل يف امليللزان الشللرعي، والعبوديللة نقللص، شلك أن هللذا 
وهلل احلمللد املبنيلللة علللى العلللدل -الللذكورة كملللال واألنوثللة نقللص، وشلللرع يف الشللريعة جلللاء يف شللريعتنا  كمللا أن

ما يسد هذا النقص، فكون اململلوك لله أجلران هلذا إهلدار هللذا الشلخص اللذي حكلم عليله ملن  -واإلنصاف
رير، كونه جيب له النفقة على سيده، واملرأة جتلب عليهلا النفقلة عللى زوجهلا غري يد منه وال قدره له على التح

أيضاً هذا من عدل اإلسالم، يعين تصور لو كان مملوك ونفقة سيده عليه، ونفقة أوالد سيده عليه هذا ظللم، 
وال أن ملا أييت الشللرع مبثللل هللذا، وال جيللوز أن يكلللف العبللد مللا ال يطيللق، وال جيللوز أن يهللان، وال أن يضللرب، 

))إذا زنللت أمللة أحللدكم فليجلللدها احلللد وال يثللرب يعللري، نعللم إذا أخطللأ نعللم، وجللاء يف الزانيللة األمللة إذا زنللت 
خفف عنها حىت احلد، عليها نصف حد، ملاذا؟ يف مقابل ما هي فيه من امتهان من قبلل أسليادها،  عليها((

د وال يثرب عليها، مث إذا زنت فليجللدها ))إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها احلفهذا ختفيف من الشارع عليها 
فالشارع يعين وضع هناك أمور تقابلل هلذا اللنقص، ال  احلد وال يثرب عليها، مث إذا زنت فليبعها ولو بظفري((

شلك أن الرجلل يف اجلمللة أكمللل، ملع أنله يوجللد يف النسلاء ملن هلي خللري ملن كثلري مللن الرجلال، لكلن املسللألة 
 العبيللد مللن هللو أفضللل مللن ألللف مللن سلليده يف امليللزان الشللرعي، ومللع ذلللك تفضلليل إمجللايل، كمللا أنلله يوجللد يف

الشلللرع مل يهملللل حقلللوق األرقلللاء، وللللو نظلللر إىل املسلللألة بعلللني البصلللرية لوجلللدان الفلللرق لللليس بكبلللري بلللني السللليد 
، إذا كان ال جيوز لله أن يضلرب العبلد إال إذا أخطلأ، ال جيلوز لله أن -جل وعال-وعبده؛ ألن الكل عبيد هلل 

ؤ عليله بقطلع شليء ملن أعضلا ه، ال جيلوز لله أن يتصلرف فيله إال ضلوء التصلرف..، وملع ذللك يطعمله ممللا جيلر 
يطعم، ويكسوه مما يلبس، حمل عنايلة واحلرتام، لكلن وجلود مثلل هلذا التفلاوت ليلتم عملار الكلون، ليلتم عملارة 

احللدة، كللل واحللد ممللن علللى األرض الليت اسللتعمران هللا فيهللا، فلللوال هللذا التفلاوت، لللو كللان النللاس كلهللم طبقلة و 
وجه األرض ميلك مليون، ما يف فقري وال غين، كلهم ميلكون مبلغ واحد، وكلهم طلوهلم واحلد، وللوهنم واحلد، 
وحمبللتهم لطعللام واحللد، وشللراب واحللد، ومللا يريللدون مللن أوصللاف النسللاء واحللد، بللل النسللاء وصللفهن واحللد، 

لك العللوام يقولللون: لللوال اخللتالف األنظللار ابرت ميكللن يللتم العمللار، عمللارة الكللون تللتم هبللذا؟ مللا ميكللن، ولللذ
السلع، صحيح، يعين لو أن الناس كلهم حمتاجني إىل نوع واحد من الطعلام، كلهلم ملا أيكللون إال هلذا النلوع 
بقية السلع جتلس، وهذه يصري عليها قتال، يعين لو أتمل اإلنسان بدقة وجود هذه الفروق، يعين تصور ملثالً 

ندكم مجيل هذه األايم، تصور انس يف بلد من البلدان احلرارة مخسني، والرطوبة ما أدري أنتم ابلطا ف اجلو ع



إيللش؟ حيللاة ميكللن يتمللىن اإلنسللان خيللرج منهللا، لللو كللل النللاس اجتمعللوا علللى هللذا الللرباد تقللاتلوا، لكللن عمللارة 
بيلللع وال يشلللري األرض، البلللد الفلللالين ذاك اللللي عنلللده الرطوبلللة واحلللرارة، قلللرف يعلللين عنللدهم، وملللع ذللللك مللا ي

رغبه يف هذه البقعة لئال يتقاتل الناس، يعين للو تصلور اإلنسلان تفلرق الصلحابة وهلم  -جل وعال-ببلده، هللا 
الصحابة يف األمصار مع علمهم يقيناً أن الصالة يف املسجد احلرام ما ة ألف صالة، كان الصلحابة كلهلم يف 

ألخلرى، تلتم عملارة األرض مبثلل هلذا؟ ملا تلتم، فتفلاوت مكة أو يف املدينلة عللى أقلل األحلوال تركلت البللدان ا
معارضللة هلللذه احلكمللة،  -جللل وعللال-املوجللود حكمللة إهليللة مللن أجللل التكامللل، والسللعي إللغللاء مللا شللرعه هللا 

والطعن يف التشريع أيضاً إحللاد، نصلوص صلحيحة صلرحية قطعيلة تبلني أن جلنس الرجلل أفضلل يف اجلمللة ملن 
}لّل  ذََّكّر  [( سللورة الزخللرف39)] }َأَوَم  ن ي  َنشَّ  أ  يف احْلّْليَ  ّة  [( سللورة آل عمللران16)] َولَ  ْيَس ال  ذََّكر  َك  األ نَثى }جللنس املللرأة 

نصوص قطعية ملا ألحلد كلالم، لكلن يبقلى أن كلل إنسلان وعملله، املرأة  [( سورة النساء33)] ّمْثل  َحظّّ األ نثَ يَ نْيّ 
لرجللل، يعللين حققللت العبوديللة أكثللر مللن حتقيللق هللذا الرجللل، هللي اجتهللدت أكثللر مللن رجللل هللي أفضللل مللن ا

))كمللل مللن الرجللال  أفضلل منلله، لكللن يف اجلملللة الكمللال يف الرجللال أكثللر، ولللذا جللاء يف احلللديث الصللحيح: 
عدد يسري، فالذي له شرك يف عبد، يعين ثلث عبد، ربع عبلد إذا أعتلق إن   كثري، ومل يكمل من النساء إال((

 أنه يلزمه أن يعطي........ كان له مال ال شك 
للليس مللن حتقيقلله، هللذا تشللوف، هللذا بللني املسلللمني الللذين يتللدينون ابألوامللر والنللواهي، فهللم املللأمورون ابلعتللق، 
ويبقى أن األصل مشروع، الرق موجود، وحكمه شرعي، ترتبت عليه أحكام، وبعلض النلاس يقلول: ال داعلي 

اآلن، فال داعلي لنقلرأ أحكلام اللرق، نقلول: ال اي أخلي، إذاً نقلول نقرأ كتاب العتق، ملاذا؟ ألنه ال يوجد أرقاء 
للرجل: ليش تقرأ كتاب احليض؟ يف يوم من األايم تيب حتيض، ال تقلرأ، وامللرأة ال تقلرأ كتلاب اجلهلاد، ال تقلرأ، 

ن إيللش معللىن الللدين؟ الللدين جبميللع أبوابلله، عللن اإلميللا ))ومللن يللرد هللا بلله خللرياً يفقهلله يف الللدين((مللش صللحيح 
فالللدين يشللمل مجيللع األبللواب، ومنهللا هللذا  ))هللذا جربيللل أاتكللم يعلمكللم ديللنكم((واإلسللالم واإلحسللان قللال: 

البللاب، فالللذي ال يتفقلله يف الللدين فقهلله انقللص، الللذي ال يتفقلله يف كتللاب العتللق فقهلله انقللص، أنلله ابب مللن 
 أبواب الدين، نعم.

))م ن أعت ق شقص اً م ن  ل وك ق ال:  -وسلمصلى هللا عليه -عن النيب  -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة 
 .مث استسعي غري مشقوق عليه(( ،فعليه خالصه يف ماله، فإن مل يكن له مال قوم اململوك قيمة عدل

 استسعي العبد أو ما عندك؟ 
أن ميلك، يف من أعتلق الشلقص وهلو ميللك قيملة البلاقي، احللديث الثلاين علن أيب هريلرة يف ملن أعتلق الشلقص 

 ميللللك، قلنلللا يف الصلللورة األوىل: يعتلللق؟ يعتلللق، نقلللول: هلللل يعتلللق عللللى اجلميلللع ملللن دون أن النصللليب، وهلللو ال



يعتقوا؟ ال هذا ظلم هلم، إخراج مللكهم ملن غلري طلوعهم وال اختيلارهم، أنلت خرجلت بطوعلك واختيلارك كثلر 
لباقي على خريك، عندك قيمة الباقي؟ ال وهللا ما عندي، ما عندي إال ها الربع، نقول: كثر خريك، خالص ا

مللن؟ هللل يلللزم الثالثللة أبن يعتقللوا جمللاانً؟ ال، ال يلزمللوا، فعليلله خالصلله كللله يف ماللله فللإن مل يكللن للله مللال قللوم 
اململللوك قيمللة عللدل، هللو اململللوك السللابق أبللو أربعللة آالف، يبقللى ثالثللة آالف استسللعي العبللد، حيصللل يوميللاً 

ثلة وثالثلون يوميلاً، أو أتخلذ ملا يكفيلك منهلا، حيصل ما ة رايل، حتصل ما ة رايل تعطي هلؤالء كلل واحلد ثال
 أتخذ عشرة عشرين طعام، وتوزع الباقي على هؤالء الثالثة........

ال بللد حتصللل مخسللما ة؛ ألن املشللقة تللدعوه إىل أمللور ارتكللاب خمالفللات، ميكللن تضللطر إىل سللرقه، اآلن أهللل 
سلتطيع املا لة، لكلن للو قيلل: عليلك........ الليموزينات ملا يقرر عليهم مبلغ يقلال: عليلك ما لة رايل يوميلاً ي

يسيء إىل الناس، يعين تصور هذا العبد ال يسلتطيع أن يكتسلب إال ما لة، نقلول: هلذه ما لة، عشلرين ثالثلني 
يكفيللك أكللل؟ يكفلللي، سللبعني تلللوزع علللى الثالثلللة حللىت ينتهلللي نصلليبهم، وهلللذا معللىن مث استسلللعي العبللد غلللري 

 مشقوق عليه، نعم.
-بلا النيب  :ويف لفظ ،قال: دبر رجل من األنصار غالماً له -رضي هللا عنهما- عن جابر بن عبد هللا
 فباعه رس ول هللاأن رجاًل من أصحابه أعتق غالماً عن دبر مل يكن له مال غريه،  -صلى هللا عليه وسلم

 مث أرسل عنه إليه. ،بثماَّنائة درهم -صلى هللا عليه وسلم -
  .آخر كتاب العمدة يف األحكام

 وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم الدين. ،مد هلل رب العاملنياحل
 : -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 

 ابب بيع املدبر 
والتللدبري: تعليللق العتللق ابملللوت، يعللين فيلله شللبه كبللري مللن إيللش؟ مللن الوصللية، الوصللية اللليت ال تنفللذ إال ابملللوت، 

 ذا مت فهو فالن حر، إذا مت فبكر حر، أو زيد حر، أو بالل حر. املدبر إذا قال: إ
يعلين إذا ملات فهلو  ق ال: دب ر رج ل م ن األنص ار غالم اً ل ه" -رض ي هللا عنهم ا-عن جابر ب ن عب د هللا "

أن رج  الً م  ن أص  حابه أعت  ق  -ص  لى هللا علي  ه وس  لم-"ويف لف  ظ: بل  ا الن  يب حلر، علللق عتقلله علللى وفاتلله 
تصور أنه ميلك ألف رايل، فأوصى إذا مات هذه األلف تصرف يف   يكن له مال غريه" غالماً له عن دبر مل

كللذا، ميضللي وإال مللا ميضللي؟ الوصللية ال تزيللد علللى الثلللث إال إذا أجللاز الورثللة، وهللذا ال ميلللك إال هللذا الغللالم 
منجلزاً، لكلن فيحرم الورثة من هذه الرتكة بسبب تصرف..، للو أعتقله فلوراً يف حياتله يكلون كملن أوقلف وقفلاً 

هذه أعتقه عن دبر مبوته انتقل املال منه إىل الورثة، ملا ميللك خلالص، للو أعتقله يف ملرض موتله املخلوف، للو 



أوصلى أبكثللر ملن الثلللث يف ملرض موتلله املخللوف ملا تنفللذ الوصلية؛ ألنلله املظنللون بله أنلله يقصلد بللذلك حرمللان 
ن له مال غريه، واملال مبوتله ينتقلل، ينتقلل هلذا الورثة، فيعامل بنقيض قصده، فهذا أعتق غالماً عن دبر مل يك

ابع هللذا الغللالم بثمامنا للة  -عليلله الصللالة والسللالم-العبللد ينتقللل مبوتلله إىل ورثتلله، فباعلله بثمامنا للة درهللم، النلليب 
))إنلك درهم، مث أرسل بثمنه إليه، أنت ملا عنلدك ملال فكيلف تفلوت هلذا امللال عللى نفسلك وعللى ورثتلك؟ 

فالوصلية أبكثلر  ورثتلك أغنيلاء خلري ملن أن تلدعهم عاللة يتكففلون النلاس(( -ث سلعدكما يف حلدي- إن تدع
من الثلث ال جتوز، هذا ليس له مال ألبتة، ليس له مال غريه، هو حمتاج إىل نفقة، وهذا حكم ملن خيلرج ملن 

ال  مجيع ماله، كما فعل أبو بكر يف حياته، شخص ميللك ما لة أللف وقلال: هلذه ما لة أللف يف سلبيل هللا هلو
ميلللك غريهللا، والنللاس منللازل يتفللاوتون ومراتللب، مللن قللدر علللى أن يصللنع مثللل مللا صللنع أبللو بكللر، وعنللده مللن 

مثللل مللا عنللد أيب بكللر هللا يقويلله، لكللن أنلله يبقللي شلليء مللن  -جللل وعللال-اليقللني والتوكللل واالعتمللاد علللى هللا 
، فلأن يلدع ورثتله أغنيلاء خلري ملن هذا املال يتقوت منه، وال يتكفف الناس خري له، ومثله للو عللق ذللك مبوتله

 أن يدعهم عالة يتكففون الناس، وهللا أعلم. 
 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

  

 


